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De vakantieperiode is weer voorbij. Ik hoop dat u een goede tijd
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

Colofon

Om de lieve vrede
(26)

Hoofdredacteur
: Hans Pauw
Eindredactie
: Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Redactiecoördinatie : Karin Lenting - van Rooijen en
				 Michiel Pouwels
Advertenties
: Gerard Bomers
Fotografie
: Ton Harbers
Vormgeving
: John Spekschoor
Druk
: Senefelder/Misset
Oplage
: 13400 exemplaren

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te
bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van de
ruimte in de Vreugdebode.
De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs zijn niet
aansprakelijk voor mogelijke handelingen en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste informatie.

achter de rug hebt. De warme dagen hebben ons gedwongen wat
rustiger aan te doen. Maar voor velen heeft het werk of de school ook even stil gelegen,
zodat we nieuwe energie kunnen opdoen.
Terwijl ik dit schrijf, volg ik met veel belangstelling het skûtsjesilen in Friesland.
De prachtige schepen uit het begin van de vorige eeuw, die tegen elkaar de competitie
aangaan, leveren de toeschouwer prachtige plaatjes op van de Friese meren. Behalve
dat het vermakelijk is, is het ook spannend. De schippers met hun bemanning zijn goed
aan elkaar gewaagd. Voor hen lijkt het even geen vakantie, geen rust. Toch hoor je in de
nabeschouwingen dat ze naast de wedstrijd ook vooral genieten van het zeilen.
De Friese gemoedelijke sfeer (zoals ook hier in de Achterhoek) wordt bewaard onder de
bemanningsleden van de verschillende schepen.
Dat brengt me bij een ander bootjesverhaal. Deze zomer hebben pastor Marcel Smits en
ik een tocht gemaakt over de Oude IJssel met een fluisterboot. Een prachtige route vanuit
Ulft tot aan de sluis De Pol. Zo zie je het landschap eens van een heel andere kant.
En terwijl de boot stilletjes over het water ging, was onze gids vol passie aan het spreken
over alles wat er te zien was. In dat opzicht was het geen fluisterboot. Zo’n tocht geeft je
even een hele andere kijk op het gebied waarin ik nu al twee jaar mag wonen en werken.
Waar ik vaker op het water ben geweest, zijn de Loosdrechtse Plassen. Ook deze zomer
mag ik daar weer met een groep tieners op zeilkamp. Weer het water op. In die week
mag ik tussen alle gezelligheid en de zeilcursus door met hen over het geloof spreken
en hen hopelijk iets meegeven waar ze door kunnen groeien als gelovigen. Zo’n kamp,
even weg van alle dagelijkse bezigheden, kan verfrissende inzichten en ervaringen in het
geloof brengen, die vormend zijn voor de tieners en begeleiders.
Zo hoop ik ook dat u deze zomer even andere dingen gedaan hebt, die u verfrissende
en nieuwe energie hebben gegeven. Zoals de zeilers in Friesland even de spanning
opzoeken, om daar vervolgens ook de gemoedelijkheid over te laten zegevieren. Of zoals

Azewijn/Ulft/Varsselder
de tocht door je eigen woongebied een nieuw perspectief op de omgeving geeft.
vreugdebode@mlparochie.nl
Breedenbroek/Dinxperlo
Of zoals de tieners even in een andere context met het geloof bezig zijn. Het zijn allemaal
Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem/Wijnbergen De Huet
manieren om nieuwe energie op te doen en met een rijkere ervaring het nieuwe seizoen
Gerard Bomers: g.bomers@planet.nl
in te gaan.
Etten			
		 Ans Jansen: johan-ans.jansen@planet.nl
Ik wens u allen een goede start toe, of het op school is, of op uw werk, in uw
Gaanderen 		
Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com
vrijwilligerstaken of andere bezigheden. Wanneer u weer van wal steekt, Gods
Gendringen/Megchelen/Netterden
Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
verfrissende zegen toegewenst!
Silvolde/Varsseveld
Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Paulus Tilma, pastor
Terborg		
Els Bakker:info@bakkereventsupport.nl

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

De uitgave van de Vreugdebode 5 - 2022 verschijnt 26 augustus 2022. Kopij voor de volgende uitgave van deze
Vreugdebode kunt u vóór 19 september 2022 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
Foto’s/illustraties moeten rechtenvrij en minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen!
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Vreugdevol geloven

Kerk en nieuwe media

Geloofsbeleving en -verkondiging met digitale hulpmiddelen

een laptop en een webcam. In Doetinchem
is dat later uitgegroeid tot een professionele
installatie.” In Etten en Ulft verzorgde Marcel
ad hoc ook wel eens uitzendingen van
vieringen bij bijzondere gelegenheden als
technicus en cameraman, zoals met Kerstmis
en Pasen. Later raakte hij ook betrokken bij
de installatie van kerk-tv in Gaanderen.

Tekst: Hans Pauw. Foto’s: Ton Harbers

WE WAREN ALS PAROCHIE AL EEN BEETJE OP WEG IN DE WERELD VAN DE NIEUWE
MEDIA: DIGITALE KERKRADIO, EEN PRIMA WEBSITE EN EEN FACEBOOKPAGINA. DOOR DE
BEPERKINGEN VAN DE CORONAMAATREGELEN ONTSTONDEN ECHTER NIEUWE VRAGEN
EN NIEUWE VERLANGENS: KUNNEN DE VIERINGEN OOK NIET IN BEELD WORDEN
GEBRACHT? HOE BEREIKEN WE ONZE PAROCHIANEN DIRECTER EN SNELLER MET
NIEUWS EN INFORMATIE? ER KWAMEN CAMERA’S IN DE KERKEN VAN DOETINCHEM,
GAANDEREN, GENDRINGEN EN SOMS OOK IN ETTEN OF ULFT. ER WERD EEN YOUTUBEKANAAL INGERICHT EN ER KWAM EEN DIGITALE NIEUWSBRIEF.
DIT KEER EEN INTERVIEW MET TWEE PAROCHIANEN DIE NAUW BETROKKEN ZIJN BIJ
DEZE ONTWIKKELING: ÉÉN DIE DE MOGELIJKHEDEN SCHIEP EN ÉÉN DIE ER GRAAG
GEBRUIK VAN MAAKT.

Marcel Jansen (1993)
heeft een IT-opleiding
gevolgd op hbo-niveau.
Dat kwam niet zomaar
uit de lucht vallen. „Van
jongs af aan was ik al
bezig met computers en alles er omheen.”
In de geloofsgemeenschap van Etten was
hij lange tijd misdienaar en acoliet, maar
ook zijn digitale vaardigheden bleven niet
onopgemerkt. Als de computer of printer
op het secretariaat niet goed werkte of er
moest nieuwe apparatuur worden aangeschaft, dan kwam men al snel bij Marcel
met vragen om hulp en advies. Uiteindelijk
wisten de meeste locaties in onze parochie hem wel te vinden als er digitale
problemen waren. „Ik vond het altijd leuk
als ik daarbij kon helpen”, aldus Marcel.
Fien Weijenbarg (1932)
werd geboren in Didam en
volgde de modevakschool.
Tot haar vader overleed
en Fien naar huis moest
komen om te werken op
de boerderij. Later heeft ze met avondcursussen haar opleiding alsnog afgerond. Ze
ging er echter nooit meer professioneel
mee aan de slag, maar maakte veel kleding voor mensen in haar omgeving en
ook voor zichzelf. Ze komt uit een gelovig
gezin. Als kind hielp ze de kerk van Didam
schoon te maken. „Pastoor Jansen kwam
dat aan moeder vragen en tegen de pastoor zeg je geen nee!” Dus was het iedere
week vegen en schrobben van achter naar
voor, en niet alleen de gangpaden, maar
ook onder en tussen de banken. Gelukkig
kwam er later een stofzuiger.
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Toen ze in Doetinchem kwam wonen vroeg
pastoor Hendriksen via het parochieblad om
hulp in de kerk en op de pastorie. „Dat vond
ik leuk en dus heb ik mij opgegeven.” Eerst
was Fien vooral actief als gastvrouw: „Later
kwam ook het poetswerk erbij, het strijken
van de was en van alles en nog wat. Toen de
kerk verbouwd werd was het schoonmaken
een heel karwei.“ Als ze in de kerk aan het
werk was, voelde zij zich nooit alleen. „De
Heer is er altijd bij.” Het gastvrouw-zijn,
koffie schenken, heeft Fien het langste volgehouden. Tot corona zich aandiende in 2020.
Helaas laat de gezondheid nu wat te wensen
over en is Fien minder mobiel. Dat is niet zo
gek op haar leeftijd, maar als het even kon,
zou Fien zó de draad weer oppakken.
Al vele jaren is Marcel voor Fien een vraagbaak als het om haar laptop gaat. Ze vertelt:
„Op een dag had ik een probleem met de
computer en ik vroeg op het parochiesecretariaat om hulp aan Divera. Zij kon mij niet
helpen, maar Marcel stond even verderop en
ze zei dat ik het maar eens aan hem moest
vragen. Zo is het gekomen.” De volgende
dag stond Marcel al bij Fien op de stoep om
het probleem te verhelpen en sindsdien is hij
haar IT-ondersteuner. Fien hoeft maar te bellen als ze een probleem heeft en wat vooral
makkelijk is: hij kan via een speciale code
desnoods op afstand met haar meekijken.
Marcel stond dus al bekend als IT-specialist
in de parochie. En toen kwam corona.
Marcel: „In het begin moest je natuurlijk wat
en we hadden geen idee hoe lang het zou
gaan duren, maar we wilden de mensen die
toen, vanwege de maatregelen, niet naar de
kerk mochten komen graag betrokken houden bij de geloofsgemeenschap. Het begon
allemaal heel provisorisch met een telefoon,

In die eerste periode waren de vieringen
alleen te volgen via de Facebookpagina van
de parochie. Het mooie daarvan is dat mensen ook op de vieringen kunnen reageren.
Soms werden zelfs misintenties aangereikt.
Al snel kwamen er reacties van mensen uit
de gemeenschap die géén Facebook gebruiken maar toch graag de uitzendingen wilden
volgen. Daarom werd een YouTube- kanaal
ingericht en via een speciaal programma
werd voortaan gelijktijdig via beide kanalen
uitgezonden. Marcel heeft dit als vrijwilliger
voor de parochie gerealiseerd.
Fien werd pas op latere leeftijd digitaal
actief. Dat was eigenlijk om medische
redenen, namelijk een gemakkelijker communicatie met de trombosedienst. Vanaf
toen is ze echter steeds meer per computer
gaan doen en beleefde ze er ook steeds
meer plezier aan. Ze ontdekte spelletjes,
zoals patience, en kon al snel nieuws en
wetenswaardigheden vinden via Google. Wel
bleef Fien altijd op haar hoede. „Ik heb mij
nergens zomaar voor aangemeld en als ik
soms een berichtje kreeg van een vreemde
afzender heb ik daar nooit op geklikt.”
Toen corona kwam, heeft Marcel haar geholpen om ook de vieringen in de parochie op
haar laptop te kunnen bekijken. „Dat is zo
mooi duidelijk, het is net alsof ik er zelf zit”,
aldus Fien. Zo ervaart ze vanuit haar eigen
huis toch betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap en dat vind ze geweldig. „Iedere
zondagmorgen ga ik rustig even boven bij
de computer zitten en dan volg ik de mis.”
Dankzij een andere vrijwilligster van de parochie krijgt Fien het misboekje thuisbezorgd.
„Daardoor kan ik echt meedoen en meebidden.” Fien wil dan niet gestoord worden
door de telefoon of onverwacht bezoek. Voor
haar is het echt een moment van gebed en
bezinning. Ook de uitvaarten volgt ze, vooral
van bekende mensen. „Maar eigenlijk is
iedere viering mooi om zo mee te maken.”
Ondertussen denkt ze dan ook wel eens
terug aan de tijd dat ze zelf in de kerk heeft
rondgelopen en meegewerkt. Dat ze dit niet
meer kan doen, vindt ze heel erg jammer.
Het allerliefst zou ze nog steeds overal zelf
bij willen zijn.

als reactie. „Dan laat ik weten dat ik het
mooi heb gevonden. Ik heb ook een keer
laten weten dat het geluid het niet goed
deed. Uiteindelijk lag dat toch aan mijzelf…” Dan is er gelukkig altijd weer de
hulp van Marcel.
Marcel vindt het fijn dat hij zijn talenten in
kan zetten voor de kerk en de geloofsgemeenschap. „Die heb ik van God gekregen
en dan heb je ook de opdracht om ze te
gebruiken ten dienste van anderen, toch?”
Dat Fien en inmiddels vele anderen door
zijn inzet de vieringen thuis kunnen volgen,
vindt hij mooi. Corona heeft dat allemaal
in een stroomversnelling gebracht, maar
deze ontwikkeling is volgens Marcel niet
meer weg te denken. Het biedt ook nieuwe
mogelijkheden. „Iemand die een beetje
zoekende is, stapt op zondagmorgen niet
zo gemakkelijk over de drempel van een
kerkgebouw. Op internet is die drempel er
niet, de kerk is altijd open. Je kunt aanklikken, kijken of verder zoeken vanuit je eigen
stoel.” Uit oogpunt van evangelisatie is het
dus ook een interessante ontwikkeling dat
kerken steeds meer de nieuwe mogelijkheden van de digitale wereld benutten. Het
maakt de wereldwijde kerk ook kleiner. Toen
pastoor Peter Ambting naar Amerika trok,
konden ook de vieringen vanuit zijn parochie
aldaar worden gevolgd. Die kerk daar vond
Fien ‘niet zo mooi als die van ons’, maar ze
genoot wel enorm van de geweldige zang.
Marcel denkt niet dat digitaal meevieren

op den duur het fysiek samenkomen zal
vervangen. „Ook voor het pastoraat is direct
contact onmisbaar, maar digitaal zal altijd
een mooie aanvulling kunnen bieden.” Met
name op het terrein van catechese ziet hij
nog andere mogelijkheden. „Korte filmpjes
over verschillende thema’s van het geloof bijvoorbeeld, juist in een tijd dat mensen steeds
minder van het christelijk geloof afweten of
zoekende zijn, zouden in een behoefte kunnen voorzien.” Het is echter wel de vraag of
een parochie dit interessant, goed en professioneel zou kunnen vormgeven. „Wellicht is
het beter dat dit bisdom-breed of zelfs landelijk wordt opgepakt. Daartoe zijn al enkele
initiatieven ontstaan”, zegt Marcel.
Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis.
Soms zijn er storingen in het netwerk, het
beeld of het geluid die moeten worden
opgelost. Het in beeld brengen van speciale
vieringen op locatie vormen soms ook een
uitdaging. Zo ging er bij het zilveren priesterjubileum van pastor Smits in Ulft op het
laatste moment een nieuwe camera stuk.
„Dan moet je improviseren en proberen
er het beste van te maken. Ook de vaste
systemen zijn technisch ingewikkeld en dus
storingsgevoelig. Bovendien kan de ene
vrijwilliger er beter mee uit de voeten dan de
andere. Als er één knopje verkeerd staat, kan
dat al grote gevolgen hebben.”
Fien was al 77 jaar toen ze met de computer
leerde werken. Heel veel mensen op haar
leeftijd willen er niet meer aan beginnen.

Fien zelf had er aanvankelijk ook geen oren
naar, maar nu zou ze aan alle ouderen het
volgende advies willen geven: „Ik zou het
toch proberen! En zoek iemand die je erbij
kan helpen, want het voegt écht iets toe aan
je leven. Ik zou het niet meer willen missen.”
Tussen Marcel en Fien is door de jaren heen
een hartelijk contact ontstaan. Inmiddels
is Marcel getrouwd en woont samen met
zijn vrouw, Esmée, in Didam. Esmée komt
oorspronkelijk uit Barneveld en is sterk
verbonden met de protestantse kerk aldaar.
„Gelukkig zenden zij ook hun diensten uit
via internet en kunnen we die ook thuis
volgen”, zegt Marcel. Zo zijn dus ook jonge
mensen niet alleen ‘providers’, maar ook
gebruikers van kerk en nieuwe media.

Het pastoraal team en het parochiebestuur verzorgen al geruime tijd een
digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt
iedere twee weken of, indien nodig,
vaker als er belangrijke dingen te melden zijn. Dit is een mooie aanvulling
op het parochieblad: daarin staan de
contactgegevens van alle locaties,
het vieringenrooster, bezinnende
artikelen, wetenswaardigheden en
achtergrondinformatie. De digitale
nieuwsbrief brengt alleen het korte en
snelle nieuws over actuele activiteiten
in woord en beeld. In nagenoeg één
oogopslag krijg je een goede indruk
van wat er allemaal gaande is in onze
parochie. Steeds meer mensen maken
hier gebruik van. Via onze website is
het mogelijk om je kosteloos aan te
melden voor het ontvangen van onze
nieuwsbrief. Met één klik kunt u zich
ook weer uitschrijven als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
Ga naar https://maria-laetitia.nl.

Fien gebruikt Facebook om de vieringen te
volgen en stuurt ook wel eens een berichtje
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Van de Bestuurstafel

Vredesweek 17-25 september
Thema: Generatie Vrede

Stem snel
Aankondiging Marialof op 2 oktober
Interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting seizoen 2022-2023.
Schuldhulpmaatje!
Op zondag 2 oktober om 15.00 uur zal in de kerk van de OLV-

De vredesbeweging verbindt
jong en oud in
een gezamenlijke
missie voor een
vreedzame wereld.
PAX, voor velen
meer bekend als
Pax Christi, stuurt
allerlei initiatieven
aan. Als kerk en
parochie mogen
we ons betrokken
voelen bij vrede
en gerechtigheid.
We moeten
onmacht omzetten
in hoop. Ieder kan
daaraan meewerken, bijvoorbeeld
in oprechte ontmoetingen. Als we
elkaar vrede toewensen tijdens een viering, is dat ook bedoeld voor na die viering. Je beseft pas goed
wat vrede is, als er on-vrede is, soms ook heel dichtbij.
Te-vreden zijn is een fijn gevoel, maar dat komt vaak niet vanzelf. Er moet aan gewerkt
worden, ver weg, maar zeker ook dichtbij. Naasten-liefde is dan een woord dat hierbij
past.
Oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid
is, maar een project waar elke dag aan gewerkt moet worden. En dat gebeurt ook in
Doetinchem. Duizenden Oekraïners hebben moeten vluchten, vaak vrouwen met kinderen.
En zo kwamen er ook vluchtelingen naar Doetinchem. Er worden nu zo’n 190 personen
opgevangen binnen de gemeente. Zo’n 30 mensen verblijven in St. Jozef in Gaanderen; in
het Weerdje komen 90 personen te wonen. Dus daarnaast nog een flink aantal bij particulieren. Bijzonder om dat aan te durven en op zich te nemen! Het zijn cijfers, maar achter
elk cijfer zit een wereld van mensen, zowel aan de kant van de vluchteling als aan de kant
van degenen door wie ze worden opgevangen.
Meet & Greet in de Driekoningenkapel
De Driekoningenkapel, vlak bij het Simonsplein, is helemaal ingericht ter wille van
Oekraïners. De kapel zelf is voor kinderen helemaal een plaats om te spelen, met tientallen spelletjes. Kinderen kunnen zich daar ongestoord en veilig vermaken. Maar er is veel
meer in de koffieruimte: er wordt Nederlandse taalles gegeven, muziekles, psychische
hulp gegeven enz. Het is bovenal een ruimte van ontmoeting, Oekraïners onderling, maar
meer nog tussen hen en de vele vrijwilligers. Daarbij komt dat de vrijwilligers contacten
mogelijk maken met velerlei organisaties binnen Doetinchem, zoals de Voedselbank, de
Kledingbank, Stichting Welkom in Doetinchem, Inloophuis Oude IJssel enz. Zo’n dertig
organisaties zijn actief doende met hulp te geven of erin te bemiddelen. Kleine lichtpuntjes
in deze voor hen moeilijke tijd, voor kinderen nu extra moeilijk, omdat er geen school is en
er weinig afleiding voor ze is.
De Doetinchemse Uitdaging coördineert een en ander, eigenlijk alles. Dit samen met
andere gemeenten, zoals Bronckhorst en Oude IJsselstreek. Via Laborijn zijn zo’n veertig
Oekraïners naar werk begeleid. De Driekoningenkapel vervult voor Doetinchem en omstreken bij dit alles een centrale rol, waar alle lijnen samenkomen.
Werkgroep diaconie van OLV/HG/Martinus
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Najaar 2022

Als u deze Vreugdebode leest, is voor
Datum
:29 septemberTenhemelopneming
2022.
in Doetinchem een Marialof gehouden worden.
velen de vakantieperiode alweer voorbij
Onderwerp
inclusie
Het project Schuldhulpmaatje
in gemeente :Over kerk, diaconaat
Oktober is,en
naast
mei, een. Mariamaand, waarin we ons als kerk
en worden de dagelijkse bezigheden weer
Oude IJsselstreek is een van
de
genomineerin
het
bijzonder
tot
onzeDe
hemelse
Moeder
om al
Plaats
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vroeg of laat aan de eredienst worden onttrokken en verkocht.
Doetinchem.
Met Dinxperlo en Terborg (pastorie) zijn afspraken gemaakt met
(bron Thijs Tromp)
de kopers, voor andere locaties voor oriënterende gesprekken met
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Hoewel
niet als afgevaardigde van het bestuur mocht ik
Foto Ton Harbers
Dooprooster najaar 2022
Parochie Maria Laetitia
kennisnemen van evaluatiegesprekken van diverse werkgroepen.
Dopen			 Doopvoorbereiding
Wat mij heel erg opviel, is de betrokkenheid en de positiviteit en
nieuwe ideeën van de deelnemers. Heel fijn om hierbij aanwezig
Dooplocatie
Datum
Tijd
Doopheer Datum
Tijd
te zijn geweest en de medebestuursleden hiervan op de hoogte te
stellen.
Doetinchem 25 sep 13.30 u P.T.
Wo 7 sep 20.00 u
Al met al zijn er ook voor het bestuur nieuwe uitdagingen
Doetinchem 2 okt 13.30 u H.P.
Wo 14 sep 20.00 u
en kansen om samen met alle locaties op een zo goed en
- 1e zaterdag van de maand
Ulft
9 okt 12.00 u H.P.
Wo 21 sep 20.00 u
constructief mogelijke wijze de Parochie Maria Laetitia als een
- 10.00-11.00 uur
echte eenheid te laten functioneren.
- O.L.V. Kerk Doetinchem
Doetinchem 27 nov 13.30 u P.T.
Wo 9 nov 20.00 u
Dat
we ons bij al onze taken gesterkt en gesteund weten door de
- Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
Ulft
6 nov 12.00 u M.S.
Wo 19 okt 20.00 u
Heer, stemt tot voldoening en dankbaarheid.
Data 2022:
					
3 september, 1 oktober, 5 november
Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur
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
en 3 december

Ik kiek oe an…

Eucharistische
aanbidding &
Biechtgelegenheid
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Wereldmissiemaand
2022: Kibera, Nairobi
Op 23 oktober is het Missiezondag. Dit jaar
richt Missio/Pauselijke Missiewerken de blik
speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk
in de Keniaanse hoofdstad Nairobi (7,5
miljoen inwoners). Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad
binnen in de hoop op werk en een betere
toekomst. Om het probleem te verduidelijken: 60 procent van de stadsbevolking leeft
in meerdere grote sloppenwijken op slechts
zes procent van de stadsoppervlakte.
In de campagne van de missiemaand vraagt
Missio aandacht voor de grootste sloppenwijk: Kibera. In de campagne worden
enkele bewoners van de slum en het pastorale werk van zuster Mary Wambui (‘Little
Sisters of Jesus’) en pastor Firmin Koffi
(Yarumal-missionarissen) gevolgd. Kibera is
Kiswahili en betekent jungle. Naar schatting
een half miljoen mensen woont hier dicht
opeengepakt. Slechts een vijfde deel van de
huizen heeft stroom; drinkwater moet bij
waterstations gehaald worden. Hygiëne is
dus een groot probleem. De meeste mensen
die hier leven willen weg. De missionarissen
onder leiding van pastor Firmin Koffi zeggen:
“Kibera is een goede leerschool” – en zij
blijven. Zie ook: www.missio.nl.

Zangdag:
Bonifatiusmis centraal
De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het
Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag
8 oktober de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag waarin dit jaar de Bonifatiusmis
centraal staat. Tijdens deze studiedag voor
koorzangers wordt ingegaan op de betekenis
van vaste misgezangen en hun functie in de
liturgieviering. Ook voor jeugd- en jongerenkoren is dit interessant: zij zingen vaak geen
vaste misgezangen omdat het beschikbare
repertoire niet altijd goed bij hen aansluit.
De Bonifatiusmis lijkt voor deze koren juist
wel heel geschikt. Tijdens deze studiedag
zullen gastzangers, die deze mis al langer
in hun repertoire hebben, ondersteunen om
de repetitiesessies vlotter te laten verlopen.
Onder leiding van professionele musici werken de deelnemers in partijrepetities, aan het
einde van de dag wordt de mis uitgevoerd.
De Zangdag wordt gehouden in de Basiliek
van de Heilige Kruisverheffing in Raalte, start
10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Kosten:
25 euro per koor en 5 euro bij individuele
zangers. Aanmelding en meer informatie:
bureausecretaris Marcus de Haard,
via sintcaecilia@aartsbisdom.nl.
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!n 2023 naar Lourdes
Het Aartsbisdom
Utrecht organiseert in 2023
voor de vijfde
keer een bisdombedevaart naar
Lourdes. Aan de
eerste vier reizen
namen pelgrims,
van jong tot oud,
uit alle parochies van het aartsbisdom deel.
Ook volgend jaar hoopt het aartsbisdom op
een grote deelname. De voorbereidingen
voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels
van start gegaan. Op www.aartsbisdom.nl/
bisdombedevaart-lourdes-2023 staat alle
informatie over de bedevaart, deze pagina
wordt uiteraard steeds aangevuld. De reis
wordt georganiseerd in samenwerking met
het Huis voor de Pelgrim.
Er zijn drie reisopties voor deze lustrumbedevaart:
-	Per TGV (snelle trein): 29 april t/m 6 mei
2023
- Per vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023
- Per bus: 27 april t/m 5 mei 2023
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is
vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij
kijkt ernaar uit om weer naar Lourdes te
gaan. „Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart in 2021 op het programma. We hopen
en bidden dat velen volgend jaar met ons
op bedevaart willen gaan. 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.”

Pelgrims
van hoop
Dit is de
Nederlandse
versie van het
officiële logo van
het Jubeljaar 2025
dat recent is gekozen. Bijna 300 inzenders uit de hele wereld
leverden ontwerpen aan. Onder hen veel
kinderen. Winnaar werd Giacomo Travisani,
die koos voor vier figuren die solidariteit en
broederschap bij alle volkeren verbeelden.
Onderliggende golven geven weer dat de
pelgrimstocht niet altijd over rustige wateren
gaat. De hoop is verbeeld door het anker.
Paus Franciscus noemt ‘het Jubeljaar altijd
een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de
Kerk’.

Hoor je Mij?’
Roepingenmiddagen bij
kloosters
Onder de noemer ‘Hoor je Mij?’ worden
kennismakingsmiddagen georganiseerd voor
jonge vrouwen die interesse hebben in het
kloosterleven en zich afvragen of het leven
als religieuze of Godgewijde Maagd iets
voor hen zou kunnen zijn.
De deelnemende kloosters zijn voor het
merendeel gevestigd in het bisdom Den
Bosch en Roermond.

Foto: Wikipedia

In het Aartsbisdom Utrecht staat op 15
oktober een middag gepland bij de zusters
Trappistinnen in Arnhem.
Bij alle bijeenkomsten zijn geïnteresseerde
vrouwen uit het hele land welkom.
„Soms kun je het gevoel hebben dat het
allemaal anders moet”, stellen de initiatiefnemers. „Of dat je iets anders zou willen
met je leven. Omdat bij alles wat je doet de
vraag in je blijft klinken: is dit het nou? Iets
in je blijft onvervuld. Er blijft iets knagen.
Ergens weet je wel dat het met je geloof te
maken heeft. Maar je vraagt je af wat God
van je wil. Kan het zijn dat God jou roept
om een religieus leven te leiden? En stel dat
dat zo is. Wil je dat dan ook? Kun je het?
Wat is er eigenlijk voor nodig om zuster te
worden?”
‘Hoor je Mij’ is een initiatief van verschillende religieuze vrouwengemeenschappen
in samenwerking met de Konferentie
Nederlandse Religieuzen. „Een zaterdag of
zondag in de maand zetten zij hun deuren
open. Ze nodigen je uit om een kijkje te
komen nemen. Op zo’n dag ben je te gast bij
een religieuze gemeenschap, je ontmoet een
religieus die uitleg geeft over haar manier
van leven, en over de spiritualiteit van haar
gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om
vragen te stellen en uit te wisselen met
anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden en mee te eten met
(een deel van) de gemeenschap”, aldus de
organisatie.
Meer informatie en aanmelden: www.knr.nl/
hoor-je-mij.

Nieuwe podcast over
bidden

PCI, meer dan ondersteuning in
financiële noodsituaties

Onder de noemer ‘Heer, leer ons bidden’ start in het najaar een nieuwe
podcast van Katholiekleven.nl en het
Centrum voor Parochiespiritualiteit.
De serie vormt seizoen twee van de
podcast ‘Weg van de liturgie’. De
vaste gasten uit het eerste seizoen
keren terug: Samuel Goyvaerts, docent
liturgie en sacramenten aan de Tilburg
School of Catholic Theology, en Arjen
Bultsma, pastoor in Bolsward en
vicaris van het bisdom GroningenLeeuwarden. De samenstellers van
de podcast zeggen over de nieuwe
afleveringen: „Misschien zijn mensen
bekend met bidden, misschien ook
niet. Hoe dan ook: er is altijd meer
te leren en te ontdekken. Gebed kan
je leven veranderen. In deze podcast
nemen we je mee in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk.”
„Heer, leer ons bidden”, is de vraag
die de leerlingen aan Jezus stelden
(Lucas 11). In de eerste aflevering
introduceren de sprekers de onderwerpen uit de serie, waaronder bidden
vanuit de Bijbel en bidden tot de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Bidden met Maria en de heiligen en
ook zegeningen komen aan bod. De
interviewers van deze podcast zijn
Mirjam Spruit van het Centrum voor
Parochiespiritualiteit en Daphne van
Roosendaal van Katholiekleven.nl. Het
eerste seizoen van de podcast ‘Weg
van de liturgie’ (zeven afleveringen)
is te vinden via www.katholiekleven.
nl, op Soundcloud en in andere podcast-apps. Download op de website
ook het informatieblad bij de
‘Weg van
de liturgie’-podcast over
de eucharistie.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling), is onderdeel van Diaconie – een belangrijk
lichaam binnen de katholieke kerk: dienstbaar aan mensen met financiële en/of
sociale noden, uit liefde tot God.
De werkgroepen PCI in onze geloofsgemeenschap willen hierin actief het voortouw
nemen.
Zo hebben zij aan het eind van het afgelopen school- en werkjaar een actie gehouden
voor kinderen in onze geloofsgemeenschap die opgroeien in armoede. Er zijn in totaal
85 tasjes uitgedeeld op 51 adressen aan gezinnen die in de lange zomervakantie geen
extraatje kunnen bieden aan hun kinderen vanwege hun financiële situatie. Er zat wat
zomerspeelgoed in de tasjes en een pasje waarmee de kinderen zelf mochten shoppen
in een winkel in de buurt.
Het was geweldig om te zien hoe blij de mensen waren met deze verrassing. Vooral
het gevoel dat ze gezien werden en dat er ook aan hen gedacht werd, was de meest
gehoorde reactie wanneer de mensen van de PCI het tasje kwamen afgeven.
Verder zijn in Doetinchem kaartjes gestuurd naar mensen die zich juist in de vakantietijd alleen voelen. In Gaanderen mocht een aantal mensen gezellig komen eten
in de pastorie en bereidt de werkgroep een ontmoetingsmiddag voor, samen met de
Protestante Kerk Slangenburg, de Zonnebloem Gaanderen en’t Gaanderhuus.

Tasjes staan al klaar om rondgebracht te worden.

Tekst en foto: Ria Aarntzen

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn:
Riet Koster
0314 - 65 22 03
- Dinxperlo:
Frans Vreemann
0315 - 65 12 13
- Doetinchem:
Martin Liefrink
0314 - 32 36 29
- Gaanderen:
Ria Aarntzen
06 - 57 28 45 82
- Gendringen:
Ans Robben
0315 - 23 62 36
- Megchelen:
Joke Wilting
0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld:
Frans Ros
0315 - 32 93 70
- Terborg:
Wilma Elfrink
0315 - 32 98 04
- Ulft:
Maria Steentjes
0315 - 84 21 23
- Wijnbergen
Wim Loeven
0314 - 34 13 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.
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Parochiefeest De Pas 2022
Binnen en buiten de OLV-kerk in Doetinchem werd op 3
juli het jaarlijkse parochiefeest gevierd. In de kerk
werd gefocust op pastor Paulus Tilma en priester
Marcel Smits die vanwege corona wellicht te weinig
publieke aandacht kregen bij het vieren van resp. zijn
priesterwijding en zijn 25-jarig jubileum als priester.
Het werd een mooie dag met veel publiek uit diverse
geloofslocaties. Het voor deze speciale gelegenheid
samengestelde koor stond onder leiding van Ben
Simmes. Na de mis was er alle tijd om elkaar in het
zonnetje nader te ontmoeten, te spelen, een broodje te
eten en een drankje te nemen. De foto’s spreken voor
zich... Dank aan iedereen die dit parochiefeest heeft
helpen slagen!
Op onze YouTube-pagina staat ook een videoverslag.

Foto’s: Ton Harbers
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Parabel van de verloren zoon
Hoe kijkt God naar de mensen? Houdt God alleen van mensen die nooit
iets verkeerds doen? Jezus vertelt hierover een verhaal, de parabel van de
vader met twee zonen:
Heilig Evangelie volgens Lucas (15, 1-3; 11-32)

z ang & gitar en

Voor een persoonlijke uitvaart
Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

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

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

Fouten goed maken
Jezus heeft aandacht
voor alle mensen, maar
vooral voor mensen die
hun fouten willen
goedmaken. Hij heeft
zijn apostelen de
opdracht gegeven
zonden te vergeven als
mensen spijt hebben en
God om vergeving
vragen. In de Kerk heet
dat het sacrament van
de biecht. Wie
vergeving heeft
gekregen kan net zo blij
zijn als de jongste zoon
omdat alles weer goed
is.
Vader in de hemel,
dankuwel dat u ons steeds opnieuw wilt vergeven.
Wilt u mij helpen om sorry te zeggen
als ik iets verkeerds heb gedaan.
Dankuwel ook voor het sacrament van de biecht,
Want zo kunnen we steeds opnieuw beginnen,
en weer blij en dankbaar zijn in ons hart.
Amen.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

JACQUELINE SNEL

Jezus vertelt dit verhaal: Een vader heeft twee zonen. Op een dag stopt de jongste
zoon al zijn spaargeld in zijn zak en gaat op reis. Hij doet net alsof het altijd feest is.
Elke dag koopt hij taart en snoep en nog veel meer. Maar zo raakt al zijn geld op. Hij
kan geen eten meer kopen. Hij gaat naar een boerderij. Daar mag hij de varkens
voeren, met schillen en harde pitten. Dat wil de jongen ook wel eten, want hij gaat
bijna dood van de honger. Maar hij krijgt niets. Dan denkt hij: was ik maar weer thuis
bij mijn vader. Hij gaat terug en zegt: ‘Sorry pap, het was echt fout wat ik heb gedaan,
het spijt me.’ Zijn vader slaat zijn armen om hem heen en geeft hem een kus. Hij zegt
blij: ‘Dek de tafel, we gaan feestvieren.’ Maar als de oudste zoon thuiskomt, wordt die
kwaad. Hij zegt: ‘Dat is niet eerlijk. Het was verkeerd wat hij heeft gedaan. Krijgt hij
geen straf?’ ‘Jongen toch,’ zegt de vader, ‘doe mee met het feest. Want hij is toch je
broer? Hij had wel dood kunnen zijn, en nu leeft hij toch. We waren hem kwijt, en nu
hebben we hem weer terug.’

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

Welkom
Thuis

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

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten
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Mededelingen

De processie van Azewijn gaat door!
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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.
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ULFT

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

GRAFMONUMENTEN

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.
Van kleine klusjes tot groot onderhoud.
Bel ons gerust voor advies.
Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Mededelingen

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
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- 27-06-2022
Mevrouw Issi Gerritsen-Moreno Ruiz, Jupiter 3, 56 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 4 juli.
- 15-07-2022
De heer Caspar Weijkamp, Stokhorsterweg 5, 91 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 22-07-2022.
- 23-07-2022
De heer Joep van Aken, Grote Beer 46, 72 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 30 juli 2022.
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In 2020 zou worden gevierd dat de sacramentsprocessie al 200
keer door de Azewijnse straten heeft getrokken! Toen kwam
corona. Maar dit jaar zal zondag 25 september de processie, met
medewerking van alle verenigingen en bruidjes, weer uittrekken!
Pastoor Pauw zal voorgaan in de eucharistieviering, die in het
Aswinhuis zal worden opgedragen. Dit gebouw werd na de oorlog, toen de Mattheuskerk was vernield, als noodkerk gebruikt.
Na de viering zal de pastoor met het Allerheiligste rondtrekken en
bij elk rustaltaar zal een zegen gegeven worden. Dit voor Azewijn
zo’n belangrijk gebeuren zien wij met vreugde tegemoet!

Overleden

Uw advertentie hier plaatsen?
Bel voor meer infomatie naar

06 54 98 53 50

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
Geplande vieringen:
-	Op zaterdag 15 oktober om 19.00 uur zal er een
Oogstdankviering worden gehouden.
-	Op woensdag 2 november zal er om 19.00 uur weer een
Allerzielenviering zijn in het kerkgebouw en aansluitend op
het kerkhof. We herdenken dan de overledenen van het afgelopen jaar. De nabestaanden ontvangen hiervoor in oktober
persoonlijk een uitnodiging.
	Verdere informatie hierover vindt u te zijner tijd op de
dorpswebsite.
U bent allen van harte welkom
Lees voor locatie Varsselder-Veldhunten verder op pagina 18
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Parochie Maria Laetitia

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 30 augustus tot en met 11 oktober 2022
WEEKEND

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

H. Augustinus H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 3 september
Zondag 4 september

23e zondag door het

H. Martinus
Etten

HH. Antonius Petrus & Paulus Ulft

Za. 3 sept. 19.00 uur

H. Martinus
Gendringen

Za. 3 sept. 17.30 uur

Zo. 4 sept. 11.00 uur

Zo. 4 sept. 9.30 uur

Eucharistieviering

Zo. 4 sept. 9.30 uur

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Eucharistieviering

H. Pauw

H. Pauw/In Laudem Dei

P. Tilma/Cantor

H. Pauw/Kerkkoor

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 30 augustus tot en met 7 oktober 2022
H. Martinus Etten

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen
OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

jaar ( C )

Zaterdag 10 september

Za. 10 sept. 19.00 uur
Overig: Biechtgelegenheid

Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor
Zondag 11 september

Zo. 11 sept. 11.00 uur

Zo. 11 sept. 10.00 uur

Zo. 11 sept. 10.30 uur

Zo. 11 sept. 9.30 uur

Zo. 11 sept. 11.00 uur

ZIEKENZONDAG

Eucharistieviering/gezinsdag

Kermis

Gebedsviering/ ziekendag

Eucharistieviering

Eucharistieviering

24e zondag door het

P. Tilma/Singing Kids

H. Pauw/Gemengd koor

Zonnebloem/A. Jansen

M. Smits/Kerkkoor

M. Smits/Kerkkoor

jaar ( C )

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde
H. Martinuskerk Gendringen

Engelse mis 14.30 uur
M. Smits

Zaterdag 17 september
Zondag 18 september

25e zondag door het

Za. 17 sept. 19.00 uur

Za. 17 sept. 17.30 uur

Zo. 18 sept. 11.00 uur

Eucharistieviering

Zo. 18 sept. 11.00 uur

Zo. 18 sept. 9.30 uur

Eucharistieviering

Eucharistieviering

M. Smits/Gemengd koor

Eucharistieviering

Eucharistieviering

P. Tilma/Kerkkoor

H. Pauw/Kerkkoor

P. Tilma/Koor Dinxperlo

M. Smits/Volare

Vrij. 23 sept. 19.00 uur
Zaterdag 24 september

Kermis/Eucharistieviering

Zondag 25 september

Zo. 25 sept. 11.00 uur

Zo. 25 sept. 9.30 uur

26e zondag door het

Eucharistieviering

jaar ( C )

P. Tilma/In Laudem Dei

Zo. 25 sept. 9.30 uur

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

P. Tilma/Liberate

M. Smits/Kerkkoor

Zaterdag 1 oktober
Zondag 2 oktober

P. Tilma

Za. 24 sept. 17.30 uur

Za. 1 okt. 19.00 uur
Zo. 2. okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

Zo. 2 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Mariaviering Mariakapel

H. Pauw/Kerkkoor

Eucharistieviering

P. Tilma/Kerkkoor

27e zondag door het

H. Pauw/In Laudem Dei

P. Tilma/Gemengd koor

jaar ( C )

Marialof 15.00 uur

Za. 8 okt. 19.00 uur

Antonia Terborg
Elke zaterdag

Debbeshoek Ulft
Elke zaterdag

Za. 8 okt. 17.30 uur

Zo. 9 okt. 11.00 uur

Zo. 9 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

Zo. 9 okt. 9.30 uur

Eucharistieviering

Eucharistieviering/gezinsdag

Inspiratieviering

P. Tilma/Kerkkoor

Eucharistieviering

H. Pauw/Kerkkoor

P. Tilma/Singing Kids

Hoornkwartet

jaar ( C )

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Schuylenburgh Silvolde
Elke woensdag

Zaterdag 8 oktober

28e zondag door het

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

H. Pauw/Kerkkoor

P. Tilma

Zondag 9 oktober

Croonemate Doetinchem
1e vrijdag van de maand

Za. 1 okt. 17.30 uur

Zo. 2 okt. 11.00 uur

H. Pauw/Kerkkoor

elke donderdag
9.30 uur
			
elke woensdag
10.00 uur
woensdag 5 okt.
10.00 uur
			
elke vrijdag
15.00-15.50
elke 1ste vrijdag
14.45 uur
			

M. Smits
H. Pauw
P. Tilma
P. Tilma

P. Tilma
H. Pauw
P. Tilma

M. Smits
H. Pauw
M. Smits
H. Pauw

Rozenkransgebed
Eucharistieviering
Eucharistieviering

M. Smits
H. Pauw

Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste
Rozenkransgebed

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 30 augustus tot en met 7 oktober 2022
Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

jaar ( C )

elke dinsdag
19.00 uur
Eucharistieviering
dinsdag 27 september
19.00 uur
Eucharistieviering
dinsdag 4 okt.
19.00 uur
Eucharistieviering
			
elke donderdag
9.30 uur
Eucharistieviering
			
			
			
elke woensdag
19.00 uur
Eucharistieviering
			
woensdag 31 aug.
19.00 uur
Eucharistieviering
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed			
			
elke vrijdag
10.00 uur
Eucharistieviering
			
			
			
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur 			
			
elke vrijdag
9.30 uur
Eucharistieviering
vrijdag 7 okt.
9.30 uur
Eucharistieviering
elke 1ste vrijdag v.d. maand
8.30-9.15
Biechtgelegenheid
vrijdag 7 okt.
8.30-9.15
Biechtgelegenheid

Meulenbeek Ulft
Den Es Varsseveld
Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 2 september
19.00 uur
Woord- en Communieviering
vrijdag 7 oktoberber
19.00 uur
Woord- en Communieviering
			
donderdag 8 september
14.45 uur
Woord- en Communieviering
		
14.45 uur
Woord- en Communieviering
			
Den Ooiman online			
			
			
			
dinsdag 30 augustus
18.30 uur
Woord-en Communieviering
dinsdag 27 september
18.30 uur
Woord-en Communieviering
			
zaterdag 3 september
15.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 10 september
15.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 17 september
15.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 24 september
15.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 1 oktober
15.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 8 oktober
15.00 uur
Woord-en Communieviering
			
zaterdag 3 september
18.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 10 september
18.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 17 september
18.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 24 september
18.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 1 oktober
18.00 uur
Woord-en Communieviering
zaterdag 8 oktober
18.00 uur
Woord-en Communieviering
			
woensdag 31 augustus
16.30 uur
Woord-en Communieviering
woensdag 7 september
16.30 uur
Woord-en Communieviering
woensdag 14 september
16.30 uur
Woord-en Communieviering
woensdag 21 september
16.30 uur
Woord-en Communieviering
woensdag 28 september
16.30 uur
Woord-en Communieviering
woensdag 5 oktober		
geen viering
			
1x per maand viering			
			
1x per maand viering intern			
			
elke laatste vrijdag
11.00 uur
Eucharistieviering

M. Tankink
M. Tankink
M. Tankink
M. Tankink

J. Brugman/M. Storteler
J. Brugman/M. Storteler
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
A. Pelgrim
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
A. Pelgrim
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof

M. Smits

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur
aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

Breedenbroek - Dinxperlo

Vervolg van pagina 15

Geslaagde Gildeviering
Het thema van de Gildeviering van zaterdag 25 juni was Samen. En
dat kwam in de viering heel mooi tot uiting.
Samen met de fanfare en het OLV Gilde werden de aanwezigen
getrakteerd op een mooie viering en een goede start van de kermis.
Jos van Toor zong het lied Ons Dörpke en raakte daarbij menige
gevoelige snaar. Net zoals de muzikanten van het klein (fanfare)
orkest dat deden met hun vrolijke muziek.
De gebeden en teksten vertelden ons wat de meerwaarde is van
het begrip samen. Samen lachen, samen huilen, samen bidden en...
samen kermis vieren.
Het was een bijzonder mooie viering en we bedanken dan ook iedereen die meegeholpen heeft en/of aanwezig was.

Sterk voor de kerk op Dorpswebsite
Graag willen wij u er ook nog even op attenderen dat onze werkgroep tegenwoordig een eigen gedeelte op de dorpswebsite van
Varsselder-Veldhunten heeft. Voor meer informatie gaat u naar www.
varsselderveldhunten.nl en klik dan op het kopje ‘Sterk voor de kerk’.
Hier kunt u bijvoorbeeld altijd de meest recente informatie over onze
vieringen vinden.
Werkgroep Sterk voor de Kerk:
Maria Dellemann, Diane Kock, Petra Reulink, Ingrid Roes, Karin Boland en
Nelleke Wissing

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Vervolg van pagina 19

Goed om te weten

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 3 september 19.00 uur
- Zaterdag 1 oktober 19.00 uur
- Zaterdag 5 november 19.00 uur Allerzielenviering
- Zaterdag 3 december 19.00 uur

Overleden

- Jan Peters. Overleden 29 juni op 87-jarige leeftijd.
-	Toos Mijnen- Bach. Op vrijdag 15 juli hebben wij van de
92-jarige in onze nieuwe Cultuurkerk met een dienst van
woord en gebed afscheid genomen en haar te ruste gelegd op
ons kerkhof.
- Hilly Hengelvelt-Geven.16 mei 1940 - 21 juli 2022.
Gedenken wij hen in onze gebeden.

•	Op zaterdag 3 september is er om 19.00 uur een gebedsviering in
de Cultuurkerk in Breedenbroek. De viering wordt verzorgd door de
werkgroep Dinxperlo/Breedenbroek en met medewerking van het
parochiële gemengd koor onder leiding van Frank Knikkink. U bent
van harte welkom.
•	Op woensdag 7 september is er, onder voorbehoud, om 18.30 uur
Rozenkransgebed in de dagkapel. We bidden om vrede in Europa
en de wereld. Voel u welkom.
•	Op maandag 12 september om 9.30 uur is er een vergadering van
de Locatieraden van Breedenbroek en Dinxperlo in de Cultuurkerk
in Breedenbroek. Vanaf deze datum zullen de vergaderingen steeds
gezamenlijk plaatsvinden.
•	Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de communie
willen ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact
opnemen met het secretariaat op woensdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur, tel. 0315 - 65 14 96 of 06 - 15 37 62 99.

Decreet
•	Op 17 april 2022 werd de kerk onttrokken aan de reguliere(weekend)erediensten. Een eucharistie- of woord en communieviering
was niet meer mogelijk zonder de expliciete goedkeuring van pastoor Hans Pauw.
•	Op 15 juli 2022 is door de bisschop het decreet tot onttrekking van
de kerk aan de erediensten uitgebracht. Van 15 juli t/m 25 juli (10
dagen) was er de mogelijkheid bezwaar/verweer in te dienen. Bij
geen bezwaar/verweer betekent het dat vanaf 26 juli 2022 de kerk
ontheiligd is en er geen vieringen meer mogen plaatsvinden. Men
zou kunnen zeggen: het is een gebouw, maar geen kerk meer.
•	Hierna komt het akkoord van de bisschop tot goedkeuring en
legalisatie van de verkoop van de kerk en is de nieuwe eigenaar
bekend.
•	Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend welke herbestemming de nieuwe eigenaar voor ogen heeft. Ook de overdracht/
leveringsdatum is nog niet vastgesteld.
•	In principe is de kerk ‘kaal’ verkocht, dat wil zeggen zonder de
inventaris. Een deel van de inventaris, zoals kelken, liturgische
kleding en boeken, blijft, conform de voorschriften, eigendom
van de kerk en zullen zoveel mogelijk een plaats krijgen in de
Eucharistische Centra Ulft en Doetinchem. Voor de overige inventaris bestaat de mogelijkheid tot overname. Kom gerust een kijkje
nemen of er iets van uw gading bij is, het liefst op de woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Zo is er op zaterdag 3 september om 19.00 uur een gebedsviering in
de Cultuurkerk in Breedenbroek. Deze viering wordt verzorgd door
de liturgische werkgroep Dinxperlo/Breedenbroek en het parochiële
gemengd koor zal de viering ondersteunen.
Het is de bedoeling om op elke eerste zaterdag van de maand een
gebedsviering te houden.
En het mag duidelijk zijn: u bent van harte welkom.

Ziekenzondag en Wensambulance
Wilt u - sociaal bewogen medemens - iets
bijzonders beleven?
Verloren voelen en
gevonden worden
Op zondag 11 september om 9.30 uur is er in het kader van
Ziekenzondag een oecumenische viering in de Dorpskerk in
Dinxperlo.
Voorganger is Mia Tankink. De medewerkers van de werkgroep
dragen ook hun steentje bij.
De Cantorij van de Dorpskerk zal onder leiding van Dirk Zwart
de dienst met zang ondersteunen. Dirk Zwart zal ook het orgel
bespelen.
De organisatie ligt bij de oecumenische werkgroep bestaande uit leden van de protestantse gemeente in Dinxperlo, de
RK-parochie Maria Laetitia en stichting De Zonnebloem afdeling Breedenbroek-Dinxperlo.
U kunt thuis de dienst meebeleven op: www.kerkdienstgemist.nl
(ga naar Gelderland, Dinxperlo, Protestantse gemeente)
Bent u slecht ter been en wilt u de dienst persoonlijk beleven,
dan kunt u voor vervoer contact opnemen met Jeroen
Westerveld, tel. 06 - 12 25 19 43.
In verband met de collecte zal iemand van de Veluwse
Wensambulance een toelichting geven.
Wilt u het goede doel van deze viering ondersteunen, maak
dan uw bijdrage over op:
NL 65 RABO 0364 8574 98
t.n.v. Diaconie PGD
onder vermelding van
Veluwse Wensambulance

Gebedsviering 3 september

Foto: Susan Spekschoor
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Kerken worden gesloten en wil men toch de eucharistie bijwonen,
dan is men aangewezen op die kerk in een andere plaats waar nog
wel vieringen plaatsvinden.
Helaas is dat niet iedereen gegeven, bijvoorbeeld wegens leeftijd,
vervoer, lichamelijk ongemak.
Lokale gebedsvieringen kunnen dan bij uitstek een zinvolle invulling betekenen, níet als vervanging van de eucharistie, maar van
de behoefte toch lokaal samen te komen, te bidden, te zingen, te
luisteren naar het Woord, te overdenken. Er is geen mogelijkheid de
communie te ontvangen en de gebedsviering is niet gebonden aan
een voorgeschreven liturgie.

Foto: Stefan Verkerk
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Doetinchem

Diaconie - contacten met PGD

Octavio Mucuta

Al langer waren er contacten met mensen van de PGD, Protestantse
Gemeente Doetinchem, met name de voorzitter van de diaconie,
Henk Dijk (met wie u kennis hebt kunnen maken in nummer 4 van
Vreugdebode 2021). Binnen de locatie OLV is er een groepje doende
nieuwe wegen te zoeken om invulling te geven aan diaconie: hoe
kunnen we mensen in bepaalde situaties behulpzaam zijn? Dit naast
en samen met de PCI, de Parochiële Caritas Instelling, die mensen
met name financieel helpt, direct of samen met al bestaande instanties in Doetinchem.

Hij draagt een Latijnse voornaam, is geboren en getogen in de
hoofdstad van Angola, Luanda, en woont in Nederland. Deze
samengepropte informatie vraagt om toelichting. Om te beginnen
bij het laatste, Octavio kwam in 1999 naar Nederland en werd
leerling van de ISK, de Internationale Schakelklas van het Metzo
College, toen nog het Brewinc geheten. Dat hielp hem bij het
verwerven van de Nederlandse taal, maar hij begon daar ook zijn
opleiding elektrotechniek en zette deze op mbo-niveau voort op
het Graafschap College. En op dat college is hij nog steeds, nu als
technisch medewerker in algemene dienst. Daar zullen veel mensen hem niet van kennen. Maar toch: alle kans dat u weet wie hij
is.

Uitnodiging voor boottocht
We zouden als kennismaking een keer op een reguliere vergadering
komen. Wie schetste onze verbazing: we werden uitgenodigd voor
hun (afsluitende) jaarvergadering; die vond plaats op de Oude IJssel!
Samen met de diakenen, zoals betrokkenen heten in de protestantse
kerk, stapten we in Ulft op een boot. We voeren een flink stuk richting Doetinchem met Henk Dijk aan het ‘stuur’, de helmstok. Vreemd
zo’n kennismaking, als je zo ‘in de boot wordt genomen’, maar tegelijk bijzonder, hartelijk en gastvrij.

Als je de zondagviering in de Paskerk bijwoont of deze via de televisie volgt, zie je Octavio vaak als acoliet en wel het duidelijkst,
als hij vanaf het priesterkoor zich naar de mensen in de kerk buigt,
hun wierook toezwaait en hen zo betrekt bij de aanbieding van de
offergaven. Nu hij met zijn Nederlandse partner en twee zoons van
vier jaar en vier maanden in Didam woont, blijft hij naar de mis in de
Paskerk komen om als acoliet deel te nemen. Misdienaar/acoliet was
hij ook in Luanda al. In Angola is bijna 90 procent van de bevolking
christelijk, iets meer dan de helft daarvan katholiek. Vandaar de
Latijnse jongensnaam Octavio. „Je hebt kennelijk voldoening aan je
assistentie als acoliet”, zeg ik hem. „Klopt, in Luanda ging je elke
dag naar de mis; vaak was ik dan misdienaar. Als jongetjes van elf,
twaalf jaar deden we wel eens wedstrijdjes wie op zondag de meeste
vieringen achter elkaar kon dienen. Dat waren er ’s morgens vier, te
beginnen om half zeven, en aan het begin van de avond de vijfde”,
zegt hij lachend.
De ouderen onder ons herinneren zich het bijna dagelijkse nieuws
over de zware strijd die Angola voerde om zich van het koloniale
Portugal los te maken; in 1975 werd het een onafhankelijk land. Dat
was voor de geboorte van Octavio, maar in 1999 – hij werd toen
veertien jaar – was er vanwege de onderlinge strijd van een paar
voormalige vrijheidspartijen nog steeds allerminst sprake van stabiliteit. In die situatie wilde Octavio ontkomen aan militaire dienst, die
officieel inging als je achttien werd, maar soms veel eerder intrad.
„Hoe kwam je erop naar Nederland te gaan?”, vraag ik een beetje
verbaasd. „Mijn ouders waren er verdrietig over dat ik naar een
ander land zou trekken, maar wilden me zelf laten beslissen. Mijn
vader werkte bij de Angolese luchtvaartmaatschappij. Ik denk dat hij
me geholpen heeft de keuze voor Nederland te maken. Zij hebben mij
een aantal keren hier bezocht. Mijn vader is in 2004 gestorven; mijn
moeder is in 2018 nog geweest. Ik ga regelmatig naar Angola, ook in
oktober weer.”
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Gevraagd naar zijn verbondenheid met het katholieke geloof, antwoordt Octavio dat het geloof door zendelingen en missionarissen in
Angola is gebracht en hij meent te weten dat het vooral Kapucijner
monniken waren. In dat katholieke milieu is hij geboren en getogen.
Hij zat overigens op een openbare lagere school. „Daarom kreeg
ik op zaterdag catechese, Portugees ‘catequese’.” Ik ben onder de
indruk: alle dagen naar de kerk, vaak als misdienaar, op zaterdag
catechese en ’s-zondags misdienaar, desnoods in een serie missen.
Op mijn opmerking dat hij kennelijk zijn in zijn jeugd meegekregen
geloof blijft omarmen, reageert Octavio: „Ik wil gelovig blijven, want
door mijn geloof heb ik bereikt wat ik nu ben en wat ik nu heb. Dat
voelt heel vertrouwd. Het geloof heeft mij zozeer omringd, dat ik ook
moeilijke perioden heb kunnen doorkomen.”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Diakenen
Diaconie is bij de protestanten, ook bij de Protestantse Gemeente
Doetinchem, anders georganiseerd dan in onze parochie. De hele
kerkstructuur is anders: de plaatselijke gemeenten zijn zelfstandig
en dat geldt ook voor hun diaconieën. In de kerkenraad worden de
beslissingen genomen. Landelijk is er de Generale Synode, bestaande
uit vertegenwoordigers uit de plaatselijk gemeenten. Deze synode
stelt landelijke beleidsregels op. Ook is er ter ondersteuning van de
plaatselijke kerken een Landelijk Dienstencentrum die behulpzaam
kan zijn bij vragen van velerlei aard.
In een parochie is er structureel een PCI, Parochiële Caritas
Instelling. Die gaat over financiële zaken in verband met armoede,
vaak wel ook in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in Doetinchem, zoals de Voedselbank, het PAD, Platform
Armoedebestrijding Doetinchem enz. Binnen de parochie is er verder
niets structureels georganiseerd rond diaconie, dat wil zeggen dienstbaarheid aan mensen, binnen en buiten de kerk. Het hangt af van
lokale initiatieven, onder andere van de locatieraad.
Daarom was het interessant kennis te maken met hun diaconie en
hun diakenen. Deze hebben een bepaalde opdracht, worden ook officieel bevestigd als ambtsdrager en maken deel uit van de kerkenraad.
Er waren er zo’n twaalf op de boot en ieder deed kort verslag van het
afgelopen jaar. Zo kwamen de verschillende werkvelden aan de orde:
- Medemensen in nood dichtbij
-	Medemensen in nood ver weg, werelddiaconaat
-	Informatie over nood dichtbij en ver-weg: voorlichting, zoals nu
rond de opvang van Oekraïners in de Driekoningenkapel
- Financiële middelen
-	Koffie drinken en maandelijkse lunch, met daarna gesprek naar
aanleiding van een thema
Op zoek naar nieuwe invulling
Door het wegvallen van beroepskrachten en het moeilijk vinden van
vrijwilligers is het taakveld diaconie binnen onze parochie en locatie
wat mager geworden. Bezoekwerk is niet meer structureel georganiseerd. MOV, Missie Ontwikkelingshulp en Vrede, is al langer afwezig.
Ook het Parochieel Diaconaal Beraad is voorbij. In de verschillenden
locaties van de parochie zijn er wel allerlei initiatieven. Zo is er binnen de locatie OLV een groepje bezig naar mogelijkheden te zoeken.
Aan het einde van het schooljaar is er aan zo’n 100 kinderen van
basisscholen een tasje gegeven, kinderen die iets extra’s konden
gebruiken, met daarin wat speelgoed en een of meer geldbonnen,
afgestemd op het aantal kinderen in het gezin.

Een aantal ouderen heeft een schrijven ontvangen, als een hart onder
de riem. Na de vakantie willen we met of in de Vreugdebode een diaconale kaart geven, waar adressen in staan waar je allerlei hulp en
informatie kunt vinden. Er zijn meer plannen. Tegelijk gaan we meer
samenwerken met de diaconie van de PGD, Protestantse Gemeente
in Doetinchem. Het begin is gemaakt! In een volgende Vreugdebode
zullen en kunnen we daar meer over melden.
Werkgroep diaconie OLV/HG/Martinus

Misdienaarsdag 18 september
Misdienaars en acolieten zijn onmisbaar tijdens een viering. En
hoewel het allemaal zo makkelijk lijkt, komt er best veel bij kijken
om een goede misdienaar/acoliet te zijn. Op dit moment bestaat het
groepje misdienaars/acolieten van de OLV uit acht personen en nog
twee ‘in opleiding’. Een mooie mengeling van leeftijden, maar een
gezellig en leuk clubje. Samen met pastor Tilma hebben zij één keer
per jaar een gezellige middag, waarbij er uitleg wordt gegeven over
de taken die zij hebben tijdens de eucharistieviering en waarom deze
op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd. Tevens is er een
stukje bijbeluitleg en verdieping. Natuurlijk wordt er ook gezellig
gekletst en gelachen onder het genot van een hapje en een drankje.
Dit jaar zal de misdienaarsdag gehouden worden op zondag 18
september. Een verslag hierover vind je in de volgende Vreugdebode.
Chantal van der Sanden

Overleden

- 	Rikie Seevinck-van Stigt
- Herman Koenders
- Piet Boschman		
- Theo de Groot		
- Hans Landeweerd
- Jack van Lent		
				

Erdbrinkplein 46 Doetinchem
Kuyperlaan 22
Doetinchem
Oranjehof 9
Doetinchem
Sebbeleestraat 18 Doetinchem
Boekweitdreef 171 Doetinchem
Hunneveldweg 12 Zevenaar
(uitvaart vanuit OLV)

Beste jongens en meisjes
De vakantie is alweer (bijna) voorbij. Een nieuw schooljaar en
misschien zelfs wel een nieuwe school. Met nieuwe kansen en
uitdagingen. Niet altijd even gemakkelijk, maar zoals je weet,
ben je nooit alleen, want God is altijd bij je! God gaat samen
met jou die nieuwe weg beginnen.
Ook de gezinszondagen gaan weer van start en de eerstvolgende is op zondag 11 september. Jullie, jongens en meisjes
– en je ouders – worden van harte uitgenodigd om hieraan
mee te doen. We beginnen om 9.30 uur in de Mariakapel. Hoe
meer kinderen mee doen, hoe leuker het wordt! Het kinderkoor
The Singing Kids zal weer zingen tijdens de eucharistieviering
en misschien kun jij ook wel meezingen! Dus schrijf vast in
je agenda en geef het ook door aan je ouders: elke tweede
zondag van de maand is het gezinszondag! De data van de
zondagen zijn momenteel als volgt:
9 oktober - 13 november - de 4 zondagen van de advent zijn
kinderwoorddienst en is er geen kinderkoor (27 november,
4,11,18 december) - 8 januari 2023 - 12 februari - 12 maart
- 2 april (1e zondag i.v.m. Palmzondag) - 7 Mei (1e zondag
i.v.m. Moederdag) - 11 juni.
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Etten

Feestelijke viering 25-jarig bestaan
Warmse kermis

Werkgroep Herbestemming Sint Martinuskerk
Wij stellen ons graag aan u voor...
de werkgroep Herbestemming Sint Martinuskerk!

Boven: Jop en Melanie steken een kaarsje aan.
Onder: De viering van 25 jaar Warmse kermis had als thema:
‘Omzien naar elkaar’.
Foto’s: Angelie Jansen

Van links naar rechts: Esmiralda Ketelaar, Stan Theunissen, Henk
Tiemessen, Harrie Janssen, Ingrid Frerix, Suzan Tuit, Frank Verheij,
Lianne ter Steeg, Peter Ketelaar, Dennis Roes, Sjoerd Jansen
(ontbrekend op de foto: Ans Jansen).
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Nadat de stuurgroep op 15 april de plannen voor de herbestemming
van de Sint Martinuskerk heeft gepresenteerd, is al snel een grotere
werkgroep samengesteld.
Deze enthousiaste groep (oud-)Ettenaren is hard aan het werk om de
eerste planontwerpen voor het realiseren van een multifunctioneel en
cultureel centrum in de kerk uit te werken.
Het onttrekken van de kerk uit de eredienst, het ‘kopen’ van de kerk,

het verder uitwerken van de bouwtekening en het vaststellen van de
rechtsvorm zijn voorbeelden hiervan. Ook het informeren en betrekken van de gemeente en de provincie bij de plannen, fondsenwerving
en communicatie pakt de werkgroep op.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, volgt u dan de
Facebookpagina: Herbestemming Heilige Martinus Etten.

Viering ziekendag zondag 11
september 10.30 uur

Kermisviering vrijdag 23 september
19.00 uur

Samen met de Zonnebloem hebben we weer een mooie viering
samengesteld. Na de vakantie hebben de leden van het kerkkoor de
repetities weer opgestart zodat we weer kunnen gaan genieten van
hun mooie gezangen.
De gebedsviering begint om 10.30 uur en wordt voorgegaan door
Ans Jansen.
U bent allen van harte welkom!

Een mooie traditie is het inluiden van de kermis met een viering in
de kerk. Zoals u misschien al heeft gehoord, zal de kermis dit jaar al
op vrijdagavond beginnen. Dan is het natuurlijk ook mooier dat de
viering op vrijdagavond kan worden gehouden.
De eucharistieviering is dus op vrijdagavond en begint om 19.00 uur.
De voorganger in deze viering is pastor Paulus Tilma.
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Op zondag 14 augustus vierde vereniging Buurtschap Warm
haar 25-jarig bestaan. ‘Warm’ deed haar naam eer aan,
want het was tropisch warm met temperaturen boven de 30
graden.
25 jaar geleden staken een paar mensen hun hoofden bij
elkaar om een buurtvereniging op te richten met als doel
jaarlijks een gezellige kermis te organiseren. Het idee werd
geopperd om deze dag te beginnen met een woord- en communieviering die werd voorgegaan door diaken Johan Visser.
Sinds 2001 werd hierbij ook het kerkkoor van Etten betrokken waarbij het nog meer een feestelijke viering werd. Een
mooie traditie was geboren. Diaken Johan Visser kon in 2016
wegens ziekte niet voor gaan. Na zijn overlijden in 2017 is
Ans Jansen voorgegaan in deze viering.
Twee jaar kon de kermis niet doorgaan, maar dit jaar was het
weer mogelijk om met elkaar kermis te vieren.
Op zaterdag werd de ‘feestzaal’ bij de familie Johan en Ans
Jansen in Warm in gereedheid gebracht en werd ook alles
klaar gezet voor de gebedsviering. De viering had als thema:
‘Omzien naar elkaar’.
In de overweging blikte Ans eerst terug op de voorbije jaren.
Mooie herinneringen aan de vieringen van vroeger. Fijne herinneringen aan mensen die meewerkten aan deze vieringen,
maar helaas niet meer onder ons zijn. Daarna ging ze verder
in op het gekozen thema.
De collecte was dit jaar voor de Moeder Theresa Stichting.
Leo Kok vertelde in het kort wat deze stichting zoal doet voor
de allerarmste mensen in Oost-Europa. De opbrengst van de
collecte bedroeg € 252,62.
Het kerkkoor zong mooie liederen en Ingrid Keurentjes en
Jolanda Gootink droegen mooie gedichten voor. Tijdens de
voorbeden staken Jop en Melanie Geurtsen zeven kaarsjes
aan. Een van de kaarsjes werd ontstoken voor de overleden
inwoners en oud-inwoners van Warm die sinds de laatste
kermis zijn overleden.
Aan het eind van de viering zong het kerkkoor ‘Zij leve lang’
voor de jarige vereniging.
Tot slot wenste Ans iedereen een gezellige dag en degenen
die meededen aan de sportieve strijd om het koningschap en
keizerschap van Warm veel succes.
Het was een sfeervolle en aansprekende feestelijke viering,
getuige de positieve reacties van de aanwezigen.

Foto: Judith Trip
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Gaanderen

Terugblik

1

De zomervakantie begon in onze kerk met een prachtige
Inspiratieviering voor kinderen, op zondag 10 juli. Er waren veel
kinderen die naar de verhalen luisterden en daarna op een werkblad
over ‘de Barmhartige Samaritaan’ de juiste spreekballonnen bij de
Joodse Priester, de Leviet, de ongelukkige reiziger, de Samaritaan,
Jezus en bij zichzelf plakten.
Folkband Lads ‘n Lassies maakte er een feestje van en ook na afloop
van de viering, toen in de tuin koffie en thee gedronken werd en de
kinderen marshmallows mochten roosteren, zorgden zij voor gezellige muziek.
Foto 1: Inspiratieviering voor kinderen
Foto 2: Folkband 				
Foto 3: Koffiedrinken in de tuin		
Foto 4: Na de viering met de band in de tuin
(Foto’s: Hans Aarntzen)
Op zaterdag 16 juli werden de vele vrijwilligers die de St. AugustinusMartinus-geloofsgemeenschap rijk is, bedankt tijdens het gezellige
tuinfeest achter de pastorie.
Al die mensen die zich, vaak al jaren lang, inzetten voor onze
geloofsgemeenschap, ieder op zijn of haar terrein met allerlei verschillende werkzaamheden, maar allemaal onmisbaar en
onbetaalbaar.

Terwijl ik de computer opstart om de kopij voor deze
Vreugdebode uit te werken, is het nog hoog zomer en tropisch
warm. Net terug van vakantie, moet ik er toch nog even inkomen. Hopelijk zijn allen die er deze zomer op uitgetrokken
zijn, weer veilig en gezond teruggekeerd en hebben zij, en ook
de mensen die thuis in de Achterhoek de zomer doorbrachten, weer genoeg energie opgedaan om aan een mooi nieuw
school- en werkjaar te beginnen.
Mede namens de locatieraad en pastoraatsgroep:
iedereen een goed werkjaar 2022/’23 gewenst.

Zaterdagmiddag 2 juli werd Kimberly Koenen
- Kimberly, Evi, Catharina, Wijaya - door het doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Kimberly is de dochter van
Gerardus Bernardus Johannes Koenen en Yasinta Chrisostoma
Indah Lesiani. De doopheer was pastoor Pauw.
Familie Koenen-Lesiani, hartelijk gefeliciteerd. We wensen jullie
een gezegende en gelukkige toekomst samen.

Ria Aarntzen

2

Open Monumentendag

3

Op zaterdag 10 september bent u van harte welkom in de St.
Martinuskerk en Pastorie in het kader van Open Monumentendag.
De kerk en de pastorie zijn open van 10.30 tot 16.30 uur en er zijn
vrijwilligers aanwezig de u graag gastvrij ontvangen en rondleiden
door kerk en pastorie.
Er is heel veel moois te zien in onze kerkgebouwen. Op de website
www.maria-laetitia.nl vindt u meer achtergrondinformatie. Dit is te
vinden onder de button ‘Locaties’ op de pagina Augustinus-Martinus
Gaanderen, onder het kopje Monumenten.

Liberate

„Door al deze mensen blijft onze geloofsgemeenschap vitaal”, aldus
voorzitter Hans Aarntzen.
„We hopen dat mede door jullie inzet en saamhorigheid onze
geloofsgemeenschap nog jaren vooruit kan.”
Ook pastoor Pauw sprak zijn waardering uit en bedankte de vele vrijwilligers in Gaanderen.

Foto 5: Vrijwilligersfeest					
Foto 6: Vrijwilligersfeest buffet, verzorgd door ‘t Pömpke
(Foto’s: Jos Heutinck)

6

Eigen foto

Overleden
- Woensdag 18 mei 2022 is overleden de heer Walter Kok,
Walter Antonius Maria, in de leeftijd van 57 jaar. Walter is geboren en opgegroeid aan de St. Martinusstraat in Gaanderen. Later
woonde hij met zijn gezin aan de Augustijnenstraat, waarna hij is
verhuisd naar Doetinchem.
Dinsdag 24 mei was voor hem de gezongen uitvaartviering in de
St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd begraven op het
kerkhof achter de kerk. Moge hij rusten in vrede.

4

5

Gedoopt

Zaterdag 15 oktober 2022 verzorgt ons koor Liberate een mega popconcert in de voormalige Augustinuskerk; daar waar het meer dan 40
jaar geleden, allemaal begon.
Liberate presenteert met het concert Flashback meer dan 20
popsongs van toen en nu.Flashbacks van artiesten als Queen, Loreen,
Adele, Boudewijn de Groot, Eric Clapton, Bløf, Lorde, maar ook liedjes
uit Hair en The greatest Showman komen voorbij.
Het concert kent extra muzikale hoogtepunten met optredens van
personen die ooit bij Liberate zongen, en nu landelijk beroemd zijn
als Bekende Achterhoekers. Wie dat zijn? Laat je verrassen!
Flashback wordt gegarandeerd een kleurrijk en bont muziekspektakel
met vele speciale effecten.
Waar gaat dat allemaal plaatsvinden? Dit zal voor menigeen een
zeer grote verrassing en opnieuw een ‘flashback’ zijn, want dankzij
eigenaren Joost van Dijk en Merel Stokman mag Liberate als enige
vereniging in Gaanderen nog eenmaal optreden in de Gaanderense
Augustinuskerk.
Het concert begint om 20.00 uur. De entreeprijs is € 7,50 en kinderen
tot en met 12 jaar hebben gratis entree.
oLiberate staat sinds september 2021 weer onder de bezielende leiding van Harry Thissen en ook dat is een ‘flashback’.

- Dinsdag 21 juni 2022 is overleden mevrouw Annemie
Bronkhorst-Thuis, Anna Maria Theresia Francisca, sinds 6 mei
2014 weduwe van ‘meester’ Johan Bronkhorst. Ook Annemie was
werkzaam in het onderwijs en wel in Etten. Later was ze de rots
in de branding in het gezin Bronkhorst en deed ze veel vrijwilligerswerk in Gaanderen. Annemie is 94 jaar geworden.
Dinsdag 28 juni was voor haar de gezongen afscheidsviering in
de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna ze werd begraven op
het kerkhof achter de kerk.
Wij geloven dat Annemie is opgenomen in het Huis van de Heer
en daar Johan, haar zoon Jan en al haar overleden geliefden
weerziet.
- Dinsdag 19 juli 2022 is overleden mevrouw Joke KosterHelming, Johanna Maria Gerarda, weduwe van Jan Koster,
in de leeftijd van 83 jaar. De familie Koster woonde aan de
Industrieweg in Terborg. De laatste maanden woonde mevrouw
Koster in Antonia.
Maandag 25 juli was voor haar de besloten uitvaartviering in de
St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna ze werd begraven op de
begraafplaats St. Barbara in Terborg.
Moge vele mooie herinneringen het verdriet om haar heengaan
verzachten.

Frank Stokman
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Gendringen - Megchelen - Netterden

Terborg

Barmhartige Samaritaan

MEGCHELEN

Om de lieve vrede
Viering bij het dankbaarheidskruis in Megchelen op 11 september om 10.00 uur
In 2010 werd op initiatief van Ben Olde Elberink op een prachtige
locatie aan de Nieuweweg in Megchelen een kruis gezet. Een
uitnodigende plek waar voorbijgangers even tot zichzelf kunnen
komen. Even in de natuur of bij God kunnen zijn in een moment
van rust. Enthousiaste mensen zorgen dat het Kruis er altijd mooi
bij staat.
De eerste viering vond plaats op de tweede zondag van september voor de PKN-kerk en de RK-geloofsgemeenschappen
van Megchelen en Gendringen. Een groep vrijwilligers verleende
enthousiast zijn medewerking en zo werd een nieuwe mooie traditie geboren.
Op 11 september houden we weer een oecumenische viering bij
dit kruis. De dienst wordt voorgegaan door ds. Theo Menting en
ondergetekende.

De werkgroep oecumene Gendringen/Megchelen heeft de dienst
voorbereid.
Harmonie St. Caecilia uit Megchelen zal medewerking verlenen en
een groepje zangers zal de samenzang onder leiding van muzikant
Jos Kok ondersteunen.
Een groep vrijwilligers zal zorgen voor zitgelegenheid.
In deze viering wordt er ook aandacht geschonken aan nationale
ziekendag.
Na afloop is er koffie en een broodje!
We hopen op een feestelijke viering en een gezellig samenzijn met
vele gemeenteleden en parochianen op deze prachtige plek.
U bent van harte uitgenodigd!
Namens de oecumenische werkgroep Gendringen/Megchelen,
Em. pastoraal werkster Hetty Bresser

Op 22 mei zijn wij na lange tijd weer gestart met de Ontmoetingsbijeenkomsten. Eindelijk!
De eerste bijeenkomst stond in het teken van Maria, inclusief bloemenhulde. De tweede bijeenkomst was op 10 juli met als thema de
barmhartige Samaritaan. Ondanks enkele afzeggingen mochten we
ruim 30 bezoekers verwelkomen, een mooie opkomst.

door emotie – zelfs even verlaten. Was u die ochtend niet bij de
Ontmoetingsbijeenkomst: u heeft echt iets moois en hartverwarmends gemist. Het thema, de mooie woorden van Mia Tankink en
het prachtige lied zorgen ervoor dat je er weer even tegen kunt. Het
sterkt de ziel.
Wij nodigen u van harte uit om één van de aankomende
Ontmoetingsbijeenkomsten te bezoeken: op 25 september (thema:
‘Kind van God’ aansluitend op de woorden van Jezus: ‘Laat de kinderen tot mij komen’), 30 oktober (ter gelegenheid van Allerzielen) en
18 december (Kerstmis).
Wij verwelkomen u heel graag tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten.
Werkgroep Nieuw Begin
Foto’s: Jos Kunze

Verjaardagen
De barmhartige Samaritaan kennen we als verhaal over hulp bieden
aan een ander, met een duidelijke vraag: wie is uiteindelijk je naaste?
Maar dit verhaal heeft een veel diepere betekenis. Zo kan het zijn dat
je wel hulp wilt bieden, maar daartoe niet in staat bent. Of dat je een
keuze moet maken waardoor je iemand kunt helpen, maar tegelijkertijd een ander in de steek moet laten. Het tonen van naastenliefde is
daarmee nog helemaal niet zo eenvoudig. Maar goed dat we Jezus
daarbij hebben als leidraad.
En er is nog een diepere laag in het verhaal: draai het eens om. In
hoeverre zijn wij zelf in staat om hulp te vragen? Ja, aan je familie,
dat is wel voor de hand liggend: ouders, broers, zussen, kinderen.
Maar als het wat verder weg is? Ben je bereid hulp te aanvaarden,
durf je ook hulp te vragen? Wie is je naaste?
Binnen dit thema was het de bedoeling om het lied ‘Mag ik dan
bij jou?’ af te spelen. Onze organist Anita kwam met een briljant
idee: zij kende iemand die dat nummer wel wilde zingen tijdens de
Ontmoetingsbijeenkomst. Dat was een gouden zet! De 14-jarige
Merel zong het nummer met veel gevoel en iedereen was enorm
onder de indruk. Merel was bereid om het lied na afloop nogmaals
te zingen waarbij de aanwezigen het refrein meezongen. Een kippenvel moment. Een bezoeker moest de Huiskamer – overmant
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- De heer B. Berentsen
80 jaar
- De heer J. Gratema
80 jaar
- De heer W. Zweers
85 jaar
- De heer S. van Woerkom
80 jaar
- Mevrouw M. Pieters-Heikens
87 jaar
- Mevrouw W. Roerdink-Berentsen
87 jaar
- Mevrouw P. Hollmann-Roerdink
87 jaar
- Mevrouw W. Limbeek-Peters
87 jaar
- Mevrouw E. Steenbergen-Ruiter
80 jaar
- Mevrouw J. Jansen-Plettenburg
86 jaar
- Mevrouw M. Urbanus-van Veldhoven
94 jaar
- De heer A. Derksen
86 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- De heer J. Leuverink				
84 jaar
- De heer W. Tomesen				94 jaar
- Mevrouw J. Koster-Helming			
83 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel
sterkte en kracht voor de komende tijd.
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Silvolde - Varsseveld
SILVOLDE

Een veilig nest
Velen van ons hebben deze zomer van een vakantie mogen
genieten en zijn veilig thuisgekomen, heerlijk terug op het oude,
vertrouwde nest. Nergens smaakt een kopje koffie lekkerder dan
thuis, hoor je vaak zeggen.
Kennelijk heb je als mens een plek nodig waar je je geborgen
weet. Zo’n thuis geeft je een heerlijk gevoel waar je vrij kunt
bewegen, gaan en staan waar je maar wilt. Door trouw te blijven
aan een vaste plek blijf je ook trouw aan de gemeenschap om je
heen en geniet je van het samen zijn met mensen onder elkaar.
We zijn als mens niet geschapen om alleen te zijn.
Al pratend over dit thema, ‘Een veilig nest’, kwamen een paar
vragen aan de orde, zoals:
•	Wanneer is je huis een thuis geworden? Hoe vorm je een veilig
nest?
•	Een veilig nest vormt een basis om je vleugels uit te slaan. Het
is als een springplank voor het leven. Maar wat als je de vleugels niet uit durft te slaan of niet kúnt uitslaan?
•	Voor wie wil je een veilig nest zijn? En daarnaast, is een onderdak wel altijd een veilig thuis?
•	Wat als de nestverlaters je eenzaam achterlaten?
Ervaren wij onze kerk ook als een veilig nest? Er verandert zoveel
binnen de kerk, zowel in de geloofsgemeenschap als in ons vertrouwde kerkgebouw. Worden wij nu ook nestvlieders?
Hoe moeten de apostelen dat ervaren hebben? Jezus riep hen bij
hun vissersboten vandaan en zij lieten alles achter om Hem te
volgen. Zij maakten een nieuwe start, vol onzekerheden, maar in
vol vertrouwen.
Het is echt bewonderingswaardig het oude leven achter je te
laten en iets anders te gaan doen omdat je een hoger belang wilt
dienen. Dat is eigenlijk meer leven zonder een veilig thuis. Maar
als de basis van ons leven thuis een veilig nest is geweest, een
omgeving waar we altijd op terug kunnen vallen, is het nooit een
groot risico eens een andere kant op te vliegen dan we gewend
zijn, op verkenning gaan. Het getuigt eerder van het leven aandurven zoals het op ons afkomt.
Maakt dit thema u erg nieuwsgierig, kom dan op zondag
4 september om 10.00 uur naar de gebedsviering in de H.
Mauritiuskerk in Silvolde. Deze viering is ook te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl./stations/531

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-GeloofsgemeenschapH-Mauritius
Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te
kijken.

Kinderen van Maria

Viering Vredesweek

In zijn lied Salve Regina vertelt
Gerard van Maasakkers over de kinderen van Maria die in processie op
weg zijn naar een bedevaartsoord.
Vanuit herinnering zie je de stoet
onderweg: de ‘pater-noster-prevelaars’, de jongelui flirtend onderweg
en de muzikanten die straks een
lekker pilsje pakken. Het lied roept
herinneringen op, gaat over devotie
en negotie en raakt aan nostalgische
gevoelens als Van Maasakkers in het
refrein telkens Salve Regina zingt op
de melodie van het lied Wij groeten u, o koningin.

Op zondag 25 september is er in Silvolde een oecumenische viering
in het kader van de Vredesweek.
Deze viering draagt het landelijke thema ‘Generatie Vrede’. Het verlangen naar vrede gaat over de grenzen van de generaties heen en is
ook in een mensenleven in de wisselende fases een telkens terugkerend thema. Vrede met de ander, met God en met jezelf.
We zoeken naar woorden van vrede in deze beladen tijd waar de
oorlog nog steeds aan de poorten staat en we zo indringend met de
gevolgen geconfronteerd worden.
We lezen, bidden en zingen.

Anno 2022 is er in het Roomse leven veel veranderd, maar de plek
die moeder Maria heeft in de harten van velen is onveranderd groot.
Er is geen kerk of er branden kaarsen bij Maria, want diep in ons
leeft het verlangen haar dicht bij ons te hebben: „Wi-j motten Maria
de vüütjes warm hollen”, zoals een moeder dat ooit verwoordde.
Zondag 2 oktober gaan wij in onze gebedsdienst om 10.00 uur in
processie door het Mauritiusgebouw naar Maria, de Bedrukte Moeder
Gods. We branden licht bij haar om alles wat er in onze harten leeft.
Ga met ons mee, prevel met ons een weesgegroetje en zingen we als
kinderen van Maria: Salve Regina, wees gegroet, Koningin.
Wilt u de viering liever digitaal volgen, dan kan dat via de website:
https://kerkdienstgemist.nl./stations/531
Foto: Joop Kraan

Onze begraafplaats
Onze begraafplaats dient een plek van rust te zijn voor onze overleden parochianen. Het onderhoud ervan is in handen van een groep
zeer gewaardeerde vrijwilligers.
De begraafplaats kent een inrichting met de weg naar het kruis, de
centrale plek waar wij afscheid nemen van onze dierbaren. Rondom
het kruis ontstonden door de jaren heen de perken met graven
waarvan er de laatste tijd zowel door ouderdom als het verlopen van
grafrechten vele zijn geruimd.
Wie nu op het kerkhof komt, vallen onmiddellijk de lege plekken op.
In de geroerde grond zijn veel onkruidzaden naar boven gekomen.
Die zorgen in onze warme zomer voor een ongecontroleerde groei,
die onze vrijwilligersgroep niet meer bij kan houden. Het doet ons
allen pijn om te zien hoe de staat van onze begraafplaats verandert
en dat er van onze vrijwilligersgroep feitelijk te veel gevraagd wordt.
Daarom gaan wij met onze vrijwilligers in gesprek. We stellen ons
voor met hen te komen tot een beheersplan voor groot onderhoud.
Alle gebundelde kennis en kunde leidt tot een plan van aanpak
waarin onder andere wordt opgenomen dat een paar dode bomen
verwijderd worden en hoe we de beplanting aanpakken. In de locatieraad hebben we gesproken over beeldbepalende aanplant met
hoogte en de invulling van vrijgekomen plekken door lage begroeiing
met zowel vaste bodembedekkende heesters als seizoenbloeiers,
maar hier past ons bescheidenheid.
Wij hopen van harte dat we ons gezamenlijk blijven inzetten voor ons
kerkhof zodat het een mooie, waardige rustplaats mag blijven voor
onze dierbaren.
De locatieraad van de geloofsgemeenschap H. Mauritius
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VARSSEVELD

De viering wordt verzorgd door leden van de oecumenische werkgroep en muzikaal ondersteund door Wilma Pastors met zang en
gitaar.
Iedereen is van harte welkom om 10.00 uur in de protestantse kerk
in Silvolde.
Na afloop is er koffie en tijd voor ontmoeting.

Vredesdienst
De Oecumenische Werkgroep Varsseveld
organiseert aan het begin van de Vredesweek
(17 t/m 25 september) op zondag 18 september de jaarlijkse Vredesdienst in de Grote of
Laurentiuskerk in Varsseveld.
- Aanvang 10.00 uur.
-	Voorgangers: mevrouw Joset van Leeuwen en dominee Gertjan de
Pender
M.m.v.: ‘Gloria in Excelsis Deo’ uit Heelweg o.l.v. Gerrit te Lindert,
orgel: Liga Vilmane en Leden van de Oecumenische Werkgroep.
Generatie Vrede – geboren in de Vredesweek van 2022… welkom!

Zondag van de Vrijwilligers
De zondag van… U ziet het goed: de zondag van de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Je vindt hem niet in de
nationale kalender De Dag Van…, maar toch…
11 september is de zondag van onze geloofsgemeenschap.
Die middag willen we onze vrijwilligers van harte danken voor
hun inzet. Al langer leeft binnen de locatieraad de wens onze
vrijwilligers te zeggen hoe onmisbaar ze zijn en hoe inspirerend
hun werk voor onze geloofsgemeenschap is.
Nu corona anders wordt beleefd en we samen kunnen komen,
vinden we het hoog tijd onze mensen met een gezellige
middag inclusief hapje en drankje te danken voor hun tijd en
inzet. Voorbij deze informatie sturen we alle vrijwilligers een
persoonlijke uitnodiging. We hopen natuurlijk dat velen erop in
kunnen gaan zodat we in alle gezelligheid bij kunnen praten
en hier en daar ideeën kunnen uitwisselen.
Bovenal willen we ieder die zich inzet voor onze gemeenschap
zeggen: heel hartelijk dank voor alles!
De locatieraad van de geloofsgemeenschap H. Mauritius

Overleden
08-07-2022
		 E.H.J. te Kloese
16-07-2022
		 B.J. Kniest-Hunting
18-07-2022
		 J.W.M. Heister-Stokman
22-07-2022
		 E.M. van der Wurp

Roomberg 40

64 jaar

L. v. Schuylenburch 10

89 jaar

Roomberg 66

80 jaar

Jagershof 44

71 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende
tijd.
Foto: Susan Spekschoor
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Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia
Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39
Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste woensdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur.
Dinxperlo - De Goede Herder
Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat open op woensdag 10.00-12.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

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

tel. 0315 - 32 32 23

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

Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62
Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

JANSEN
TERBORG

tel. 0315 - 37 76 58

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken.
Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 39, 7061 CG Terborg
tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.
Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
tel. 0315 - 68 12 75
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

BO UW

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf
SLOOT

PIANOSERVICE

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

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

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

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:
tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10.
Varsseveld - H. Laurentius
L. Veldkamp,
Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen,
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.
NL69 RABO 0364 8884 66.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

www.sentimentsieraad.nl

(as)-sieraden en mini urnen
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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!

Sint Martinusstraat 1 in Beek

06-36595384
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