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Koningen en priesters

Op dezelfde dag dat in Londen de uitvaart werd gehouden voor 

koningin Elisabeth vond in Utrecht een kleine en bescheiden 

plechtigheid plaats: kardinaal De Jong kreeg postuum de onderscheiding Yad-Vashem 

voor zijn verzet tegen de nazi-ideologie in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Door de 

grote eer die ‘The Queen’ te beurt viel bij haar uitvaart kwam het late eerbetoon aan de 

kardinaal een beetje in een schaduwhoekje van de media terecht. Dat is jammer. Maar 

dat die twee uitzonderlijke gebeurtenissen op één dag plaatsvonden, vond ik eigenlijk 

ook heel mooi. 

Beiden, de koningin en de priester, hebben hun leven geleid vanuit een diep besef dat zij 

door God zijn geroepen om gerechtigheid, vrede en eenheid onder de mensen te dienen. 

Elisabeth was een teken van eenheid voor Groot-Brittannië en het Gemenebest. Haar is 

weliswaar verweten dat ze nooit voldoende excuus heeft aangeboden voor de duistere 

kanten van het koloniale verleden, maar tijdens staatsbezoeken en toespraken heeft 

ze in mijn ogen altijd veel respect betoond voor de grote verscheidenheid aan mensen 

en hun verschillende culturele achtergronden. Kardinaal De Jong stond voor trouw aan 

zijn kerk en zijn eigen katholieke geloofsovertuiging, maar kwam in verzet tegen het 

onrecht dat joden en ook anderen werd aangedaan. In zijn strijd zocht hij nadrukkelijk 

het bondgenootschap met protestantse kerken, wat in die dagen niet bepaald 

vanzelfsprekend was. 

Beiden, koningin en priester, werden gedreven door het besef dat zij van God een 

belangrijke roeping hebben ontvangen. Van Elisabeth wordt verteld dat ze haar kroning 

begon met een stil gebed bij het altaar. Kardinaal De Jong koos als zijn wapenspreuk ‘De 

Heer is mijn helper’ (Dominus Mihi Adiutor).

Leven vanuit het besef dat wij geroepen zijn door God. Dat geeft aan ons leven een 

bijzondere betekenis. Voor ons leven als christen is dat heel wezenlijk. Allemaal zijn wij 

koningen en priesters, geroepen om de eenheid en de vrede te dienen, mensen te leiden 

in liefde en geloof tot God en tot elkaar. Het staat al in de eerste brief van Petrus: ‘… u 

bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 

God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’

God roept ieder mens tot leven. Hij roept iedereen tot geloof. Ieder van ons geeft Hij een 

taak en plaats in deze wereld, gaven en talenten om elkaar van dienst te zijn, elke dag 

opnieuw.

Hans Pauw, pastoor

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
 Voor belangrijke vragen mailen naar:  
 ledenadministratie@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

Ben en Simon zijn 
gestopt  (23)

Gildemis in Gaanderen
   (24)

Vrijwilligersmiddag in 
Silvolde (28)
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Antoine (1974) is getrouwd met Diana 
en vader van twee kinderen, Alejandra 
en Samuel. Hij komt oorspronkelijk 
uit Didam, maar woont sinds 2016 in 
Doetinchem. Diana komt uit Colombia, 
waar Antoine haar heeft leren kennen 
en enige tijd heeft gewoond. Hij is 
een energieke man, die graag bezig is, 
verweven met gezelligheid en humor. Hij 
gaat er graag op uit, door te reizen of 
thuis lekker in de tuin bezig te zijn. Met 
vrienden gaat hij graag kitesurfen of 
andere watersporten beoefenen. Tegelijk 
is hij ook een zorgzame man, voor 
wie de band met familie en vrienden 
belangrijk is. Verder heeft hij thuis nog 
een kat en ook een hond, met wie hij 
regelmatig door de wijk een rondje 
loopt.

Met een glas frisdrank raken we in 
gesprek over het werk van Antoine. 
Hij werkt bij een Stichting Opleiding 
& Ontwikkelingsfonds vanuit de CAO 
Metalektro. ‘Hierbij zijn veel bedrijven 
aangesloten, waarmee ik in gesprek 
ga om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn voor de opleiding van werknemers. 
Eigenlijk ben ik de verbinder tussen 
bedrijven en organisaties.’ Dit doet 
hij nu zo’n 3 jaar. Daarvoor was hij 
opleidingscoördinator binnen een bedrijf.

Op de vraag of dit beroep ook zijn roeping 
is, dan geeft Antoine in eerste instantie 
een terughoudend antwoord. ‘Eigenlijk 
ben ik van het één in het ander gerold. 
Ik had geen uitgestippeld plan voor mij 
zelf, maar dit kwam zo op mijn pad. En 
uiteindelijk werk ik voor het onderhoud 

van mijn gezin. Tegelijk neem je wel je 
persoonlijkheid mee in het contact met 
anderen. Wie je bent neem je mee, dat zijn 
geen twee verschillende werelden.’ Toch 
is het iets anders waar Antoine eerder aan 
denkt bij het woord roeping. ‘Als ik denk 
aan roeping, dan denk ik in eerste instantie 
aan mijn gezin, aan het vaderschap, al is dat 
besef van roeping pas ‘achteraf’ gekomen.’

Het gesprek neemt een wending naar hoe 
hij in het geloof gegroeid is. ‘Door Diana 
is het geloof mij meer eigen geworden, 
daarvoor uitte zich dat enkel in het 
bidden van het Onze Vader en het Wees 
Gegroet. In Colombia is er een heel andere 
geloofsbeleving dan we hier in Nederland 
gewend zijn,’ vertelt Antoine, ‘het geloof is 
op allerlei manieren aanwezig en er heerst 
een heel open sfeer in de kerk. Ik voelde 
mij eerst eigenlijk de ongelovige Thomas, 
die wel een bepaalde hoop had, maar ook 
twijfelde.’ Een kenmerkend moment voor 
Antoine was een reis met het gezin naar 
Spanje. Daar kwamen ze in een klein kerkje. 
De reisgenoten waren de kerk al uit gegaan, 
en Antoine liep alleen naar een kruisbeeld 
dat in de zijkant van de kerk stond. ‘Op het 
moment dat ik de voeten van het kruisbeeld 
aanraakte, voelde ik de liefde van God als 
een soort golf over me heen komen. Het 
was een liefde die zelfs groter was dan wat 
ik zelf tot dan toe ervaren had. Mijn twijfel 
die ik voorheen had, verdween helemaal, en 
mijn geloof werd rotsvast. God kwam voor 
mij heel dichtbij.’ Deze ervaring heeft zijn 
geloof een heel nieuwe wending gegeven.

Vervolgens pakt hij zijn telefoon erbij, en 
haalt achter het hoesje een kaartje weg, 

met daarop een bidprentje van een zekere 
heilige zuster Claire. Het levensverhaal 
van deze zuster, die in haar leven ook 
een intense ervaring had van Gods liefde, 
raakte Antoine. ‘Claire negeerde eerst haar 
ervaring, maar na verloop van tijd werd haar 
de vraag gesteld: wat heb je gedaan met die 
liefde van God? En zo is het voor mij ook, 
wat doe ik met de ervaring dat God mij lief 
heeft. Vanaf dat moment ben ik meer en 
meer gaan beseffen, dat die liefde voor mij 
een steun is in wat nog komen gaat en een 
diepere lading geeft aan mijn zorgzaamheid 
en vaderschap.
Door deze ontwikkeling in het geloof is 
Antoine veel bewuster met de mensen om 
zich heen gaan leven. Vanuit zijn geloof 
ervaart hij een stimulans om er te zijn voor 
andere mensen, echt aandacht te schenken. 
‘Het is gewoon fijn om het leven te delen. 
Zo kon je laatst op ziekenzondag een roos 
meenemen vanuit de kerk. Die heb ik dan 
naar een buurvrouw gebracht, waar ik vaak 
langsloop als ik de hond uitlaat. Een lach 
brengen op andermans gezicht, dan geef je 
echt de liefde door die ik zelf ervaren heb.´

Antoine noemt nog veel manieren op 
waarop die zorgzaamheid voor mensen 
om zich heen tot uiting komt. Maar zoals 
gezegd is de term ‘roeping’ voor hem het 
meest van toepassing op zijn gezin en 
het vaderschap. ´Eigenlijk is pas later dat 
besef gegroeid, dat God mij geroepen 
heeft om vader te zijn. Vanaf het eerste 
moment dat ik vader werd had ik al een 
sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ik wil 
hier thuis een stabiele basis creëren, zodat 
mijn kinderen goed kunnen opgroeien en 
op mij terug kunnen vallen.´ Dit gevoel is 
steeds meer in het licht van het geloof gaan 
staan. ´Zoals God naar ons ziet, ons liefheeft 
en altijd weer een nieuwe kans geeft, zo 
probeer ik ook een vader te zijn voor mijn 
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Een roeping die ontluikt
Tekst: Paulus Tilma. Foto’s: Ton Harbers

VANAF 6 TOT EN MET 12 NOVEMBER IS HET DE NATIONALE ROEPINGENWEEK, WAARIN 
HET HOOGFEEST VALT VAN DE HEILIGE WILLIBRORD, PATROON VAN ONZE NEDERLANDSE 
KERKPROVINCIE. EEN WEEK WAARIN HET THEMA ROEPING MEER AANDACHT KRIJGT IN 
ONZE KERKEN. DAARBIJ DENKEN WE AL GAUW AAN ROEPING TOT HET PRIESTERSCHAP, 
OF HET RELIGIEUZE LEVEN. MAAR ROEPING HEEFT EEN BREDERE BETEKENIS. IN FEITE 
HEEFT IEDERE GEDOOPTE EEN ROEPING ALS DEEL VAN DE KERKGEMEENSCHAP. 
PAUS FRANCISCUS VERWOORDDE DAT IN ZIJN BOODSCHAP VOOR WERELD MISSIE 
DAG AFGELOPEN JAAR ALS VOLGT: ‘DE ROEPING VAN ALLE CHRISTENEN IS OM TE 
GETUIGEN VAN CHRISTUS. DIT IS HET MIDDELPUNT, DE KERN VAN HET ONDERRICHT 
VAN JEZUS AAN ZIJN LEERLINGEN MET HET OOG OP HUN ZENDING IN DE WERELD. ALLE 
LEERLINGEN ZULLEN DANKZIJ DE HEILIGE GEEST DIE ZIJ ONTVANGEN, GETUIGEN ZIJN 
VAN JEZUS: ZIJ WORDEN ALS ZODANIG AANGESTELD DOOR DE GENADE. WAAR ZIJ OOK 
GAAN, WAAR ZIJ OOK ZIJN.’ IN DIT ARTIKEL GA IK IN GESPREK MET ANTOINE BOLDER, 
OM MET HEM TE SPREKEN OVER HOE HIJ ROEPING IN ZIJN LEVEN ERVAART.

Parochie Maria Laetitia
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kinderen. Ik wil dat ze op alle vlakken goed 
gevormd worden, ook in het geloof, zodat 
ze uiteindelijk zelfstandig in het leven hun 
keuzes kunnen maken.´ 

Dit bewust-zijn van roeping is voor Antoine 
niet als een last, maar als een bestemming. 
Een richting, waarin hij Gods liefde op eigen 
wijze door kan geven. Gaandeweg heeft 
hij ontdekt dat zijn relatie met God zijn 
weerslag heeft op hoe je in het leven staat 
en bezig bent. ´Het geeft een extra vreugde 
aan het leven. De boodschap van Jezus 
wordt voor mij concreet en gaat hierdoor 
nog meer leven. Je kan iets uitstralen in 
je eigen omgeving van die liefde van God. 
Ook in een omgeving van secularisatie 
is het goed jezelf te zijn, met humor en 
gezelligheid, en zo te laten zien dat er blijde 
gelovigen zijn.´

De liefde van God doorgeven in de 
zorgzaamheid voor anderen is voor Antoine 
de betekenis van ´roeping´. Hij voegt daar 
aan toe dat dat bewustzijn ook om voeding 
vraagt. Telkens weer moet de batterij weer 
even opgeladen worden. ´De innerlijke 
stimulans om zorgzaam te zijn wordt bij 
mij sterker als ik naar de kerk ga. In de 
eucharistieviering kom ik even los van de 
afleidingen en drukke agenda, en krijg ik een 
duwtje in mijn rug. Natuurlijk is dat de ene 
keer sterker dan de andere keer, maar het 
helpt mij wel.´ Daarnaast helpt het Antoine 
met anderen te praten over het geloof. ´Met 
Diana kan ik ervaringen en inzichten goed 
delen. Zo kom je samen verder en weet je 
aan die zorgzaamheid in concrete situaties 
invulling te geven.´ Wat hem ook helpt is het 
lezen van heiligenlevens. ´Als je die verhalen 
leest, dan ontdek je dat alle mensen een 

eigen weg te gaan hebben in het geloof 
en het leven, en dat veel heiligen vaak een 
hobbelige levensweg hebben gehad. Uit elk 
verhaal kan je wel iets halen, wat voor jou 
ook van toepassing kan zijn. Je mag best 
zoeken en vertrouwen hebben dat God er is. 
Zoek de rust om te ervaren dat je gedragen 
wordt. En datgene wat je voedt, dat groeit.’ 

Een roeping die zich dus in het leven 
ontluikt. Ik bedank Antoine voor zijn 
openheid, en we praten nog gezellig door 
onder het genot van een heerlijke kop 
Colombiaanse koffie.



Parochie Maria Laetitia Van de Bestuurstafel

De ‘Knipoog’ en de 
ernst van veranderen
Enkele jaren geleden kochten we een klein 
kajuitjachtje uit 1978, de ‘Knipoog’. Mooi 
om vakanties in eigen land te vieren en 
van de aanblik van Nederland te genieten in een compleet ander 
tempo en perspectief.
Van redelijk turbulente vakantiereizen over de gehele wereldbol 
terug naar een jachtje waarmee in de regel zo’n 6 à 12 
kilometer per uur wordt gevaren. Geen vastgestelde route 
en aanlegplaatsen. Dat kan een aanlegsteiger in een mooi 
natuurgebied zijn of in een pittoresk dorpje of stad.
Hoe anders dan die vroegere reizen. Daarbij was het nog wel 
eens lastig om ook te genieten van de etappes tussen de meestal 
vastgestelde te bezoeken plaatsen.
Net als met het bootje de ‘Knipoog’ staat in onze parochie 
de koers redelijk vast, maar worden route en aanlegplaatsen 
gedurende ‘de vaart’ bepaald. Door de ontkerkelijking is er steeds 
minder behoefte aan kerkgebouwen. Voor degenen die nog wél 
behoefte hebben aan het deelnemen aan de eucharistieviering 
een verandering die lastig te verteren is. 
De koppen in De Gelderlander zijn minder schreeuwend dan een 
paar jaar geleden. ‘Etten: Kerk verandert mogelijk in dorpshuis’ en 
‘Gendringen: Over twee à drie jaar lijkt het doek te vallen’. 
Positief is het onlangs verschenen artikeltje waarin melding 
wordt gemaakt van het feit dat in de Mauritiuskerk in Silvolde 
een inloopcentrum voor de jeugd wordt gevestigd. Ook positief 
is de voorgenomen bouw van appartementen in de Mattheuskerk 
van Azewijn. De sloopwerkzaamheden in de sacristie van de 
Mattheuskerk zijn al begonnen en een ‘toevallig’ passerende 
parochiaan vraagt zich af of het priesterkoor intact blijft. De 
verandering is ook daar lastig te aanvaarden voor sommigen.
Ook de Goede Herderkerk in Dinxperlo is onlangs verkocht. De 
kerk is weliswaar geen monument, maar is wel bestempeld als 
gezichtsbepalend voor het dorp. Wijzigingen aan de buitenkant 
van het gebouw, en aan de bestemming ervan, zullen niet 
worden toegestaan en dus zoekt de eigenaar naar een nieuwe 
maatschappelijke bestemming.
In Etten is er een initiatief, mede opgezet door de locatieraad, om 
de Martinuskerk te kopen van de parochie en er een thuishaven 
van te maken voor veel, liefst alle, verenigingen. Na het sluiten 
van het plaatselijke zalencentrum is er in elk geval vraag naar 
vergader- en oefenruimte. 
Na een wat overspannen onroerendgoedmarkt wordt de vraag 
nu getemperd door onder meer stijgende rentes en duurdere 
energie. Voor zowel de nieuwe eigenaren van ‘onze’ kerken als de 
parochie zal het zaak worden om vooral op een verstandige wijze 
om te gaan met de stijgende energieprijzen.
De koers van onze parochie is duidelijk. In ons beleidsplan 
stevenen we af op behoud van twee kerken. 
Zoals pastoor Hans Pauw het al eerder verwoordde: „Uiteindelijk 
draait de kerk niet om een gebouw, maar om het geloof. ” 

Thijs Kemperman

Eucharistische aanbidding & 
Biechtgelegenheid

- 1e zaterdag van de maand
- 10.00-11.00 uur
- O.L.V. Kerk Doetinchem
- Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
- Data 2022: 5 november en 3 december 

Dooprooster najaar 2022  Parochie Maria Laetitia

Dopen   Doopvoorbereiding 

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

 

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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De energiecrisis 
en onze 
parochie
De energiecrisis heerst 
alom; niemand ontkomt 
eraan; de crisis raakt 
de hele samenleving. 
Iedereen weet het en ook dat ze een 
wereldpolitieke oorzaak heeft, die 
moeilijk te hanteren is. Daarom weten 
we verder eigenlijk alleen dat we er 
middenin zitten en dat de weg eruit 
vooralsnog onbekend is. Het is goed om 
te ervaren dat er grensoverschrijdende 
solidariteit is ontstaan, waarvan we 
hopen dat die blijvend is. Het maakt 
het dragen van de last gemakkelijker en 
de kans op het vinden van oplossingen 
groter. 

In haar gevolgen treft de grote crisis 
ook de Parochie Maria Laetitia. 
Onze kerken met hun bijruimten 
gebruiken relatief veel energie, voor 
het merendeel gas. De prijs daarvan 
verveelvoudigt. Het is niet moeilijk 
zich voor te stellen wat voor financiële 
gevolgen dat heeft. Op het gebruik 
moeten we sterk bezuinigen Door 
dat te doen dragen we tevens bij 
aan de gezamenlijke inspanning van 
Europa om onafhankelijk van Russisch 
gas te worden en het milieu zo min 
mogelijk te belasten. Maar we willen 
eveneens door onze vieringen en 
andere bijeenkomsten een levende en 
levendige geloofsgemeenschap blijven. 
Het een moet gebeuren zonder het 
andere uit het oog te verliezen.
In samenspraak met de locatieraden 
gaan leden van het bestuur met 
de locaties in overleg over de 
mogelijkheden ter plaatse. Het gaat 
over het gebruik van de verschillende 
ruimten, de tijden, de groepen, de 
frequentie, de afstelling van de 
maximumtemperatuur en dergelijke. 

Het oogmerk van dit inleidende, 
algemene stukje is uw begrip voor 
en instemming met de maatregelen 
tot energiebezuiniging te vragen, 
maatregelen die ieder van ons zullen 
raken. De bezuiniging is een goed 
in elkaar te zetten samenhang van 
maatregelen. Ze kan pas slagen als 
u deze van harte wilt ondersteunen 
en bereid bent de gevolgen ervan te 
accepteren.

Namens bestuur en locatieraden, Gerard Bomers    

Naar Lourdes… gaat u mee?

In de meivakantie van 2023 (29 april 
t/m 6 mei) organiseert de werkgroep 
bedevaarten van onze parochie een 
pelgrimstocht naar Lourdes. We sluiten 
daarmee aan bij het initiatief van de grote 
bedevaart die het aartsbisdom Utrecht 
eens in de drie jaar maakt. We reizen met 
onze groep per TGV, dat is een snelle trein, 
die ons van Noord-Frankrijk naar Lourdes 
brengt. Het eerste deel van de reis wordt 
per bus afgelegd. 
De verschijningen van Maria aan Bernadette in Lourdes in 1858 
zijn heel bekend. Sindsdien is het een plaats waar pelgrims, ziek en 
gezond, graag komen om kracht en inspiratie te vinden in gebed en 
samenzijn. Pastoor Hans Pauw zal onze reis begeleiden.
Heeft u interesse om mee te gaan? Geef u dan (nog geheel 
vrijblijvend) op bij:
Rianne Lendering: tel. 0314 - 34 02 59 of wlendering@kpnplanet.nl
We nodigen u graag uit voor een eerste informatieavond: donderdag 
10 november om 20.00 uur in de kerk van Ulft.

Peter Vermaat speelt ‘Titus, held of heilige?’

Op woensdag 26 oktober 2022 speelt Peter Vermaat in de Mariakerk in Didam zijn 
voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van 
Titus Brandsma.

Het gebeurt niet elke dag dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste 
keer na 2.000 jaar! Niet iedereen zal weten wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft 
geleefd. In een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat 
het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij 
Bolsward), werd hij in 1942 in Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het 
verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De 
geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. 
De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. 
Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag. 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het 
kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar 
nam hij de kloosternaam Titus aan. 
Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd 
uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus 
Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de 
dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de NSB op te nemen. Acht weken 
zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in 
Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal 
van deze religieus bewogen man.

Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert 
hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. 
Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus.

Waar:        Mariakerk, Lieve Vrouweplein, Didam
Wanneer:  Woensdag 26 oktober 2022 om 20.00 uur.
Prijs:         € 5,00
Reservering:  tel. 0316 - 22 56 87 of t.reuling@parochiegabriel.nl 
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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. 

PCI, meer dan 
ondersteuning in 
financiële nood

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een 
onderdeel van de Diaconie, een belangrijk 
lichaam binnen de katholieke kerk: Diaconie 
is namelijk dienstbaar zijn aan mensen met 
financiële en/of sociale noden, uit liefde voor 
God.
Veel van het werk van de PCI gebeurt in 
stilte of is slechts bekend bij een kleine 
groep mensen. Maar nu is er alle aanleiding 
voor een artikel in de Vreugdebode. Immers 
de werkgroep PCI van de Augustinus-
Martinus geloofsgemeenschap in 
Gaanderen organiseerde samen met de 
Protestantse Kerk Slangenburg-Doetinchem, 
’t Gaanderhuus en veel vrijwilligers een 
leuke activiteit voor senioren: alleenstaand, 
lichamelijk beperkt, ouderen die weinig 
‘onder de mensen’ komen. In een knalgele, 
oude Amerikaanse schoolbus werd op 
donderdagmiddag 1 september een rondrit 
gemaakt in de omgeving: via Gaanderen 
naar Varsseveld, Halle, Zelhem en de 
Slangenburg. Daar vond een gezellige 
ontmoetingsbijeenkomst plaats in de 
Slangenburgkerk. Maar liefst 56 deelnemers 
genoten van de mooie verhalen en van 
de prachtige muziek. De tijd vloog om en 
iedereen amuseerde zich uitstekend tijdens 
de geslaagde ontmoetingsmiddag, die 
ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen. En 
omdat foto’s meer zeggen dan woorden…

Foto 1:
De Amerikaanse schoolbus.

Foto 2:
Gezellig op tournee in de Achterhoek.

Foto 3:
Aankomst bij de Slangenburgkerk.

Foto 4:
De volle kerkzaal.

Foto 5:
Een vrijwilligster van de Gruitpoort leest 
voor…

Foto 6:
…en Jacqueline Snel zingt mooie liedjes.
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Foto’s: Ria Aarntzen
Tekst: Michiel Pouwels

Vreugdebode in 2023
Tijdens het in september gehouden redactieoverleg met het pasto-
raal team, correspondenten, columnisten, fotograaf, 
(eind-)redacteuren en vormgever is vooruitgeblikt op onze plan-
nen voor de Vreugdebode voor 2023. 

We prijzen ons gelukkig dat we telkens in staat blijken om 
mooie en goed gelezen edities te maken, maar er zijn ook 
zorgen. Ons vrijwilligerscorps veroudert en er moeten 
tandjes bijgezet worden, maar het lukt nog steeds. 
Een van onze ‘redactionele’ zorgen is dat er vanuit 
sommige parochielocaties weinig tot zelfs niet 
wordt bericht en dus niets wordt gepubliceerd. 
Dat kan komen omdat er geen activiteiten zijn 
of omdat niemand eraan denkt om een bericht 
aan de correspondent van de Vreugdebode te 
sturen. Juist omdat de Vreugdebode door veel paro-
chianen wordt gezien als ‘het officiële medium’, is het 
belangrijk dat de locaties ons informeren over acti-
viteiten zodat we tijdig kunnen informeren. 
Daar zijn wij namelijk van. 

Naar zes edities…
Nog een zorg die we met u willen delen. De kosten voor 
het drukken van de Vreugdebode stijgen dit jaar met 17 
procent. Eerder al 10 procent (maart), vanaf september 
met nog eens 7 procent. Een forse kostenverhoging die 
te verklaren is door de stijgende prijzen voor energie en 
basismaterialen (papier). We zien deze kostenstijgingen overal 
om ons heen en voelen ze allemaal in onze portemonnee. 

Voor ons zijn de stijgende kosten aanleiding om te kijken 
naar alternatieven voor ons blad. Bijvoorbeeld dunnere 
edities (maximaal 20 pagina’s) of terug gaan in het aantal 
edities (van zeven naar zes). Het bestuur van de Parochie Maria 
Laetitia heeft kennis genomen van deze alternatieven, maar het laat 
de keuze aan de mensen die de Vreugdebode maken. In ons redac-
tieoverleg is er daarom uitvoerig gesproken over de opties en de 
voor- en nadelen die ze bieden. 

De uitkomst: in 2023 verschijnen er geen zeven maar zes edities van 
de Vreugdebode in de u vertrouwde uitvoering. U ontvangt dan de 
volwaardige Vreugdebode in dezelfde omvang en kwaliteit als u van 
ons gewend bent, alleen een editie minder.                   

                   Michiel Pouwels

Impulz-jaarprogramma 2022-2023
Hieronder vinden jullie het (voorlopige) Impulz-
jaarprogramma voor 2022-2023. Reserveer deze data alvast 
in je agenda! 
Meer informatie volgt.

4 november:  WJD-kruis in Doetinchem
9 december:  Verdieping in de Bijbel met de YouCatbijbel #2
6 januari:  Nieuwjaarsbijeenkomst in Museumpark Oriëntalis
24 maart:  Verdieping in de Bijbel met de YouCatbijbel #3
15 april:  Bezoek aan de abdij van Tilburg
29 april t/m 6 mei: Bedevaart naar Lourdes
18 juni:  Gastspreker
1 t/m 6 augustus: Wereldjongerendagen in Lissabon
23 september: Zomerbarbecue
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Onderweg naar het secretariaat, opzij 
van De Goede Herderkerk in Dinxperlo, 
hoorde ik een abnormaal lawaai uit de kerk 
komen, alsof deze vol zat met rumoerige 
parochianen. Nieuwsgiering als ik ben, 
opende ik de ingangsdeur en liep naar 
binnen…
Het was een kakofonie van geluiden in de kerk. Geen enkele 
parochiaan was te bekennen. En toch was er lawaai en hoorde 
ik zelfs enige krachttermen, zoals: „Potverdikke, hoe halen ze 
het in hun hoofd om de kerk te sluiten!” „Banzai, we gaan 
op de barricaden!” „Hebben we daar ruim 55 jaar voor Jan 
met de korte achternaam dienst gedaan en nu gaat gewoon 
de knip er op!”, riepen de muren en ze liepen rood aan van 
verontwaardiging. Hier en daar lieten ze uit protest een stukje 
voegwerk vallen. „En wat dachten jullie hoe ik me voel?”, klonk 
de stem van het plafond. Jarenlang hebben de parochianen 
gezongen „Zomaar een dak boven wat hoofden” en nu zie je 
ze niet meer. „En wij dan?”, riepen de banken op hoge toon. 
„Hebben wij dan voor niets al die jaren de parochianen op onze 
planken gedragen? We zijn toch nog lang niet versleten!” en uit 
woede sloegen ze fanatiek met de knielbanken op de betonnen 
vloer, zodat het leek alsof het donderde. „Ho, ho”, mengde het 
altaar zich in de discussie. „Jullie zijn niet alleen het slachtoffer, 
ik ben ook uitgerangeerd, want er komt geen kip meer aan 
tafel! Ze hebben zelfs de kaarsen van de tafel gehaald.” „Het is 
toch triest”, sprak het tabernakel, „ik ben niet meer de veilige 
opbergplek voor wat er is overgebleven van de heilige maaltijd. 
Misschien kan ik straks nog dienst doen als brandkast” en met 
een klap sloeg het deurtje dicht. „Jullie klagen met gezonde 
botten”, gooide het orgel er muzikaal tussen. „Ik heb alle 
registers open getrokken en me van mijn beste kant laten horen 
en heb een nieuwe toekomst gevonden in Zeeland.” Van achter 
de altaarmuur kwam een instemmend geluid van de kerstgroep. 
„Ja, wij hebben ons ook zo goed mogelijk geprofileerd als een 
hechte groep en nu zijn we aangenomen in Zieuwent, in een 
verzorgingshuis. Ze zullen daar voor vers stro zorgen.” „Nou”, 
klonk het van het Mariakapelletje, „wij hebben ook geluk gehad. 
Voor ons was er plaats in de Cultuurkerk in Breedenbroek 
en Maria zelf is ook meegekomen.” „Oei, oei”, sputterde de 
doopvont, „dat wordt voor mij penibel. Duizend en één keer is 
er een baby boven mijn klotsende bak wijwater gehouden en 
gedoopt, maar nu sta ik al weken droog. Ik ben te zwaar om 
op te tillen en wie wil zo’n zwaar geval nog hebben? Misschien 
als decoratie of als plantenbak. Nee, nee, ik zie het somber in.” 
„Wel”, loeide de verwarmingskachel, „jullie moeten voorlopig 
niet op mij rekenen. Eerstens is de gasprijs veel te hoog en 
tweedens ben ik niet van plan een lege kerk te verwarmen, dus 
bekijk het maar.”
Ik heb me niet in die discussie gemengd. Heel voorzichtig heb 
ik me omgedraaid, de discussie gelaten voor wat het was en 
stilletjes de kerk verlaten met een gevoel van dankbaarheid dat 
we zolang met elkaar te maken hebben gehad.

Jan Bekker

Torentje, torentje bussekruit
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Priesters op vakantie
Vakantie vieren is voor iedereen anders. 
De een gaat met tent of caravan op pad om nieuwe streken te verkennen, een ander wil 
rustig met een boek in de tuin of het balkon in de zon liggen.
Hoe hebben de pastores hun vakantie eigenlijk doorgebracht? In deze herfstaflevering 
van de Vreugdebode blikken we met hen nog even terug op een warme zomer. Daaruit 
blijkt dat de pastores van vele markten thuis zijn, ook op vakantie!

Afwashulp
Hans Pauw is begin augustus op kinderkamp 
geweest in Haarle in Overijssel. Het 
kinderkamp werd georganiseerd vanuit 
het Aartsbisdom in Utrecht. Naast allerlei 
activiteiten voor kinderen en begeleiders is 
eten natuurlijk ook erg belangrijk. En na het 
eten is er natuurlijk de vuile vaat. Maar wie 
regelmatig de wijwaterkwast hanteert, heeft 
ook geen moeite met een afwaskwast!

Bestemming bereikt
Marcel Smits heeft in juli de wandelschoenen 
aangetrokken en de Vierdaagse van 
Nijmegen gelopen. Vanwege de hoge 
temperaturen werden dat geen vier, maar 
drie wandeldagen, maar dat kon de pret niet 
drukken. Door het aanhoren - of misschien 
wel uit volle borst meezingen - van wandel-
psalmen als ‘Een potje met vet’, ‘We zijn er 
bijna’ of ‘You’ll never walk alone’ heeft hij 
deze opdracht volbracht. En zijn kruisje dik 
verdiend!

Daar bij de waterkant
Paulus Tilma heeft in de vakantietijd 
jongeren begeleid op een zeilkamp dat 
georganiseerd werd door een van de 
bisdommen. De jongeren kregen op het 
water van alles te leren over stuurboord en 
bakboord, knopen leggen, zeilen aan de 
wind en ‘recht zo die gaat’. Wellicht hebben 
ze ook wel vis gevangen. Aan de waterkant 
vertelde Paulus over andere zaken die 
belangrijk zijn in het leven, en niet alleen in 
de vakantie. Misschien vertelde hij wel het 
verhaal van de vijf broden en twee vissen!

In het Nederlands
Docat, de van oorsprong Duitse uitgave waarin voor jongeren 
de sociale leer van de Kerk op een toegankelijke manier wordt 
gepresenteerd, is nu ook in een Nederlandse versie verkrijgbaar. 
Tijdens WJD@Home op Ameland dit jaar werd de Nederlandse versie 
van de Docat aangekondigd. Initiatiefnemer is bisschop Van den 
Hende. De Nederlandse versie verschijnt uit de samenwerking van het 
bisdom Rotterdam en uitgeverij Adveniat. 
De Docat werd in 2016, tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau, 
aangeboden aan paus Franciscus, die bij die gelegenheid vertelde dat 
jongeren geen ‘bankhangers’ moeten zijn, maar zich actief moeten 
inzetten voor hun naaste en de opbouw van een rechtvaardige 
samenleving. 
Meer informatie op www.docat.nl of www.adveniat.nl.

Werelddag van de Armen
In zijn boodschap voor de zesde Werelddag voor de Armen op 13 
november doet paus Franciscus een oproep tot meer solidariteit en 
inzet in de strijd tegen armoede in de wereld. De paus benadrukt 
dat we allemaal ons geloof in de praktijk moeten brengen door 
persoonlijke betrokkenheid. Franciscus merkt op dat de Werelddag 
dit jaar komt ‘als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken 
over onze levensstijl en over de vele vormen van armoede om ons 
heen’. De armoede neemt toe door de pandemie en de oorlog in 
Oekraïne. 
Paus Franciscus noemt de bereidheid in de afgelopen jaren om 
vluchtelingen uit het Midden-Oosten, Centraal-Afrika en Oekraïne op 
te vangen en te ondersteunen, maar hij stelt ook vast dat hoe langer 
het conflict voortduurt, hoe meer de gevolgen ervan verergeren. 
„De gastlanden vinden het steeds moeilijker om de continuïteit van 
de hulpverlening te waarborgen: gezinnen en gemeenschappen 
beginnen het gewicht te voelen van een situatie die verder gaat dan 
een noodsituatie. Nu is het moment gekomen om niet toe te geven 
en om de aanvankelijke motivatie te hernieuwen. Wat wij begonnen 
zijn, moet met dezelfde verantwoordelijkheden worden voltooid”, 
aldus de paus. „Solidariteit is in feite precies dat: het weinige dat 
we hebben, delen met hen die niets hebben, zodat niemand lijdt. 
Hoe meer het gemeenschapsgevoel en de communio als levenswijze 
groeien, hoe meer solidariteit zich ontwikkelt.” 

Op tournee
Van 14 oktober tot 6 november maakt het Wereldjongerendagenkruis een tournee in 
Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van de landelijke 
pelgrimstocht door de zes bisdommen, op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) 
die begin augustus 2023 in Lissabon in Portugal plaatsvinden. De pelgrimstocht van 
het kruis nodigt uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te 
geven. 
De pelgrimstocht verloopt in zes etappes door Nederland, te beginnen in het 
Aartsbisdom Utrecht (14 oktober) en dan via bisdom Groningen/Leeuwarden naar 
Haarlem/Amsterdam. Van 22 tot 26 oktober verblijft het kruis in de bisdommen 
Rotterdam en Breda, gevolgd door ’s-Hertogenbosch en Roermond. Vanaf 3 
november, aan de vooravond van het feest van Sint Willebrord, is het WJD-kruis 
weer in Utrecht. De etappes van de pelgrimstocht van het kruis worden wandelend, 
fietsend, eventueel per trein of boot of met ander vervoer afgelegd. De pelgrimstocht 
kan ook online gevolgd worden via de website en sociale media van Jongkatholiek of via hun website: www.wjdkruis.nl.

Foto: Ramon Mangold

Voor niets…
Gaat de zon op! Dat spreekwoord 
kennen we allemaal. Zo zult u als 
trouwe lezer van de Vreugdebode 
kunnen begrijpen dat het maken 
van een tijdschrift geld kost. Nu valt 
dat in ons geval reuze mee, want 
onze redacteuren, correspondenten, 
columnisten en fotograaf zijn 
vrijwilligers en steken vooral veel tijd 
in de Vreugdebode zonder daarvoor 
een rekening te sturen. Zij doen hun 
werk met liefde, evenals de vele lieve 
mensen die de gedrukte exemplaren 
rondbrengen naar onder andere uw 
brievenbus. 
Wat wel geld kost, is het drukken van 
de Vreugdebode. Ondanks dat we 
kostenefficiënt werken, lopen die nota’s 
in de papieren. Daarom ook dit jaar aan 
u het verzoek om een vrijwillige bijdrage 
voor ons blad. Om u een indicatie te 
geven: voor een abonnement op een 
tijdschrift à la de Vreugdebode dat u 
thuis op de deurmat ontvangt, vragen 
professionele uitgevers inmiddels met 
gemak 25 euro. Dus: mogen we u ook 
dit jaar weer verzoeken tot het doen 
van een vrijwillige bijdrage? 25 euro, 
ietsje minder… Alles is welkom. In 
de brief die u bij deze Vreugdebode 
ontvangt, staan de gegevens over 
betalingsmogelijkheden.
Alvast hartelijk dank!  

Foto: Susan Spekschoor



www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

JACQUELINE SNEL
zang & gitaren

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

CONDOLEANCES -  HERDENKINGEN -  AFSCHEIDSVIERINGEN
CREMATIES  -   BEGRAFENISSEN  -   ROUWDIENSTEN  

Voor een persoonli jke uitvaart

Rust en ruimte

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

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

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet  van het moment is dat niet 

makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte 

krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek. 
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Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

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

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

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

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

 
 

 

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar 

06 54 98 53 50
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

AZEWIJN

ULFT

Mededelingen 
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 

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.
M.i.v. 1 oktober is de openingstijd van het secretariaat 
veranderd: donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.  

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.

Lees voor vervolg en locatie Varsselder-Veldhunten verder op pagina 18

Inloopcentrum ‘t Kruispunt van
18 april 2013 - 29 september 2022
Vol goede moed gingen op donderdag 18 april 2013 de deuren 
van ‘t Kruispunt open. De toenmalige Parochie De Verrijzenis zag 
dat Kruispunt als een van de plekken waar mensen elkaar als 
tochtgenoten konden ontmoeten. Sinds die bewuste dag is er 
veel gebeurd . ‘Ulft’ ging samen met ‘Doetinchem’ als Parochie 
Maria Laetitia. Er veranderde veel, maar ‘t Kruispunt bleef 
bestaan. 

‘Fijn, dat je er bent’
Met deze woorden werd in 2013 inloopcentrum ‘t Kruispunt in 
het parochieblad aangekondigd. Achter deze woorden lag (en 
ligt!) de bedoeling om ‘een gastvrije plek te maken voor mensen 
die – oud of jong, gelovig of niet, ‘van de parochie of van 
daarbuiten’– behoefte hebben even uit de dagelijkse sleur te 
zijn, even niet alleen te zijn, even ’n ander te horen en te zien en 
te spreken of er gewoon maar even te zijn. Fijn, dat je er bent. 
We stellen belang in jou en omgekeerd vraag ik jou om belang 
in ons te stellen’. Met die gedachte ging Wim Evers met een 
grote groep vrijwilligers op pad, op de achtergrond gesteund en 
geïnspireerd door diaken Cor Peters. 

Op en af
‘t Kruispunt kende mooie jaren, maar de inloop was wisselend. 
Soms zat de tafel rondom helemaal vol. Dan hadden we het 
idee: ‘Ja, het werkt, het gaat lukken, het groeit.’ Maar op andere 
dagen was de groep maar klein. Ook dan was het gezellig en 
zinvol, maar je miste de dynamiek van de grotere groep. Het 
ging dus op en af. Vaak hebben we ons afgevraagd waar het 
aan lag. Was de drempel te hoog? Kwam het doordat ‘we in de 
kerk zaten’, zoals sommigen dachten? Dat hebben we echter 
nooit ‘van buitenaf’ zo gehoord. Wellicht speelde en speelt toch 
ook de tijdgeest mee. We zijn graag op onszelf, ons privé is ons 
heilig.

Zonder dat juist dát een oorzaak is, heeft ook het overlijden 
van Wim Evers ‘t Kruispunt geen goed gedaan. Hoewel zijn 
vrouw Josefien met hulp van dochter Tanja zijn taak enthousiast 
overnam, zette de dalende lijn toch door. Minder bezoekers en 
het - door onder andere leeftijd overigens begrijpelijke afhaken 
van vrijwilligers - legden we tenslotte de vraag op tafel of en 
hoe lang ‘t Kruispunt zou kunnen blijven bestaan. Er waren 
pogingen en initiatieven om de inloop nieuw leven in te blazen, 
er waren wat volhoudende vrijwilligers, maar helaas hebben ook 
die ‘t Kruispunt niet kunnen redden.

‘De deuren die toen opengingen, zijn nu gesloten’
Deze mooie zin komt uit de mond van Theo Heister (zie foto, 
rechts; links Wim Delsing; achter de tafel Josefien Evers) , een 
wel zeer trouwe bezoeker van ‘t Kruispunt. Eigenlijk heeft 
hij gezegd: ‘gaan nu dicht’, maar dat was op donderdag 29 
september, ver voor het verschijnen van deze Vreugdebode. 
Vandaar… Hoe dan ook: ‘t Kruispunt heeft na ruim negen jaar 
zijn deuren gesloten. 
Met het mooie initiatief van toen is het gegaan zoals het 
vaker gaat. De parochie heeft een ontmoetingsplek minder. 
We zeggen dank aan alle vrijwilligers die zich in de afgelopen 
negen jaar hebben ingezet. En… we zien ook de zonzijde. 
Vanuit ‘t Kruispunt is toch het koffiedrinken na de zondagse 
eucharistieviering voortgekomen. En dat lijkt niet meer weg 

Allerzielenviering
Zondag 30 oktober om 15.00 uur

Overleden 
- Marcel Braam, overleden op 7 augustus op de leeftijd van 
 49 jaar.
Wij bidden voor zijn eeuwige rust en wensen de familie veel 
sterkte.



Parochie Maria Laetitia

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 10 oktober tot en met 6 december 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 
   

elke donderdag  9.30 uur  Eucharistieviering   P. Tilma 
   
   
   
elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering  P. Tilma
   
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed   
   
elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
   
   
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur    
   

elke vrijdag    9.30 uur Eucharistieviering M. Smits  
elke 1ste vrijdag v.d. maand 8.30-9.15 Biechtgelegenheid M. Smits  
   

elke donderdag   9.30 uur Rozenkransgebed 
   
elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits
   
elke vrijdag 15.00-15.50  Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste 
elke 1ste vrijdag 14.45 uur Rozenkransgebed 

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 12 oktober tot en met 6 december 2022

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

Zo. 16 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Volare

Zo. 23 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/In Laudem Dei

Zo. 30 okt. 11.00 uur
Vormselviering/Kardinaal 

Eijk/P. Tilma
Monte Vino

Di. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/H. Pauw
Wo. 2 nov. 19.00 uur

Allerzielen/P. Tilma

Zo. 6 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw/Herenkoor

Zo. 13 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering/gezinsdag

P. Tilma/Singing Kids

Zo. 20 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Volare

Zo. 27 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND

P. Tilma/Herenkoor

Zo. 4 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
H. Pauw/Gorgelpiepen

Za. 15 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits/Gemengd koor

Zo. 23 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 29 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Wo. 2 nov. 19.00 uur
Allerzielen/parochianen

Zo. 6 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering

P.Tilma

Zo. 13 nov. 9.30 uur
Inspiratieviering

Zo. 20 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering/Cecilia

H. Pauw

Zo. 27 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 4 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 15 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Za. 22 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 29 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Di. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/M. Smits 

(Mariakapel)

Za. 5 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 6 nov 11.00 uur
Gebedsviering/werkgroep
Graven zegenen/P. Tilma

Za. 12 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 19 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Za. 26 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 3 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 16 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw/Koor Dinxperlo

Zo. 23 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor 

Zo. 30 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor 

Di. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/P. Tilma
Wo. 2 nov. 19.00 uur

werkgroep

Zo. 6 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 13 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 20 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/Koor Dinxperlo

Zo. 27 nov. 9.30 uur 
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 4 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 15 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw
Kerkkoor

Za. 22 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Kerkkoor

Za. 29 okt. 10.30 uur
Knollenkermis Wieken

H. Pauw

Wo. 2 nov. 19.00 uur
Allerz.vier./werkgr/Kerkkoor

Za. 5 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma
Cantor 

Za. 12 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Kerkkoor

Za. 19 nov. 17.30 uur
Eucharistievier./Ceciliafeest

P. Tilma
Kerkkoor

Za. 26 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Kerkkoor

Za. 3 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma
Cantor 

H. Martinus
Gendringen
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ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 10 oktober tot en met 6 december 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 7 oktober 19.00 uur  Woord- en Communieviering M. Tankink
vrijdag 4 november 19.00 uur  Woord- en Communieviering M. Tankink
   
donderdag 13 oktober 14.45 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
donderdag 10 november 14.45 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
   
Den Ooiman online   
   
   
   
dinsdag 25 oktober 18.30 uur Woord-en Communieviering J. Brugman/M. Storteler
dinsdag 29 november 18.30 uur Woord-en Communieviering J. Brugman/M. Storteler
   
zaterdag 15 oktober 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 22 oktober 15.00 uur Geen viering 
zaterdag 29 oktober 15.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 5 november 15.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 12 november 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 19 november 15.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 26 november 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 3 december 15.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
   
zaterdag 15 oktober 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 22 oktober 18.00 uur Geen viering 
zaterdag 29 oktober 18.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 5 november 18.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 12 november 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 19 november 18.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 26 november 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 3 december 18.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
   
woensdag 12 oktober 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 19 oktober 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Velde
woensdag 26 oktober 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 2 november 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 9 november 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 16 november 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Velde
woensdag 23 november 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 30 november 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
   
1x per maand viering   
   
1x per maand viering intern   
   
elke laatste vrijdag 11.00 uur Eucharistieviering M. Smits
   

Zaterdag 15 oktober

Zondag 16 oktober

29e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 22 oktober

Zondag 23 oktober

30e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 29 oktober

Zondag 30 oktober

31e zondag door het 

jaar ( C )

Dinsdag 1 november

Allerheiligen

Woensdag 2 november

Allerzielen

Zaterdag 5 november

Zondag 6 november

32e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 12 november

Zondag 13 november

33e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 19 november

Zondag 20 november

Christus Koning

34e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 26 november

Zondag 27 november

1e zondag van de 

advent

Zaterdag 3 december

Zondag 4 december

2e zondag van de 

advent



Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten
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Mededelingen
Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand.
Van 10.00 tot 12.00 uur met koffie en live muziek.

BREEDENBROEK

Overleden 
- 3 september, Maria Keuper-Knippers en twee weken daarvoor 
haar man Herman Keuper op 21 augustus.

DINXPERLO

Breedenbroek - Dinxperlo

Vervolg van pagina 15

te denken. Daarom, tot slot, de uitnodiging: kom gerust op 
zondagmorgen en blijf na de viering. Met een beetje moeite vind 
je vast je plek. Wij vinden het in elk geval fijn dat je er bent!

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
Geplande vieringen:
-  Op zaterdag 15 oktober om 19.00 uur zal er een 

Oogstdankviering worden gehouden.

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Overleden 
-  27-08-2022, Theo Schwartz, Parkstraat 45. 90 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft, in besloten kring, plaats gehad 
op 2 september. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte!

Vreugdevol geloven op 21 augustus 
Het is al even geleden, maar 21 augustus is me bijgebleven als 
een zondagmorgen waarop we in onze Petrus- en Pauluskerk het 
jaarthema van de Vreugdebode in praktijk zagen komen. Het koor 
van Dinxperlo maakte de eucharistieviering met zijn zang mooier. 
De zangers en zangeressen uit Dinxperlo en Breedenbroek zullen 
met hun dirigent Frank Knikkink vaker te zien en te horen zijn. Het 
werd nog mooier doordat oud-Maria Laetitia-pastor Cor Peters de 
organist was. Hij liet horen het orgelspelen nog niet te zijn verleerd! 
Maar het allermooiste was dat we voor het eerst sinds heel lang drie 
misdienaars hadden. Inmiddels oud-gediende Kay heeft Adam en 
(vandaag voor het eerst!) Owen als mede-misdienaar gekregen. Drie 
redenen om blij van te worden. Kortom: vreugdevol geloven!

Gedoopt
-   28-08-2022, Leja Gabriela Andriusýte, Merellaan 38, 
 7071 HC Ulft.
- 11-09-2022, Melle Bruil, Dierenriem 4, 7071 TH Ulft. 
Welkom als nieuwe parochianen!

Kerstconcert Ulft Gemengd Koor
Het Ulfts Gemengd Koor geeft op vrijdagavond 16 december 2022 
een kerstconcert in de HH. Martelaren van Gorkumkerk in Varsselder.
Aanvang van het concert is 20.00 uur. Medewerking wordt verleend 
door harpiste Judith Baakman. De dirigent van het koor is Gerard 
Rutjes en aan de piano wordt het koor begeleid door Julian Simmes. 

Maria Ketelaar, voorzitter Ulfts Gemengd Koor 

Geplande vieringen
 Op zaterdag 15 oktober om 19.00 uur zal er 
een Oogstdankviering worden gehouden. Met 
mooie muziek en gebeden staan we dankbaar stil 
bij al het goede dat ons gegeven is. 
 Op woensdag 2 november zal er om 19.00 uur weer een allerzielen-
viering zijn in het kerkgebouw en aansluitend op het kerkhof. 
  Jaarlijks staan we op 2 november in de katholieke kerk stil bij 
Allerzielen. Op deze dag worden wereldwijd onze dierbare overlede-
nen herdacht. Zij mogen niet worden vergeten. Misschien is juist op 
een dag als deze het gemis extra voelbaar, maar ook mogen wij ons 
gesteund weten als we samen herdenken.
 Op dinsdag 2 november is er om 19.00 uur een Allerzielenviering in 
het kerkgebouw in Varsselder-Veldhunten. In deze viering gedenken 
we met name alle dorpsgenoten die sinds vorig jaar Allerzielen zijn 
overleden.
 De nabestaanden krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de vie-
ring. Deze wordt naar de bij ons bekende contactpersoon gestuurd, 
met het verzoek de overige familieleden ook op de hoogte te stellen. 
Mocht u/uw familie vóór eind september geen persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen hebben, maar denkt u dat uw overleden familielid wel 
tijdens onze allerzielenviering herdacht hoort te worden, neemt u dan 
gerust even contact met ons op. Iedereen is welkom.
-  Nelleke Wissing, tel. 06 - 10 73 09 19, 
 e-mail: cnwissing@hotmail.com 
- Karin Boland, tel.: 0315 - 68 56 66, 
 e-mail: karin.boland@outlook.com

Eerste Heilige Communie
Op basisschool Pius X hebben we tijdens de inloop-ouderavond van 
21 september informatie uitgereikt aan ouders over de Eerste Heilige 
Communie 2023. Mochten er nog ouders zijn die hierover vragen 
hebben, dan mogen ze altijd contact opnemen met iemand van de 
werkgroep.

Wist u dat onze werkgroep tegenwoordig een eigen gedeelte 
op de dorpswebsite van Varsselder-Veldhunten heeft? Ga naar 
www.varsselderveldhunten.nl en klik op het kopje ‘Sterk voor 
de kerk’. Hier kunt u altijd de meest recente informatie over 
onze vieringen vinden. 

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

Terugblik op Ziekenzondag
Op zondag 11 september was er in 
de dorpskerk een oecumenische 
viering van de Zonnebloem en 
de kerkgenootschappen van 
Dinxperlo: De PKN en de Goede 
Herderkerk. 
Mia Tankink was de voorganger 
en de Cantorij van de PKN-kerk verzorgde 
de liederen.
Het was een inspirerende dienst waarin 
het thema ‘Verloren voelen… en 
gevonden worden’centraal stond. Tijdens 
de viering konden de kerkgangers met 
steekwoorden aangeven wat het voor hen betekent om hulp te 
bieden en/of hulp te krijgen: de helpende hand reiken in alle vormen 
en mogelijkheden zoals: naoberschap, luisteren, boodschap doen, 
kaartje, enz.
Er is bij de collecte voor de Wensambulance opgehaald: € 857,00. 
Dit bedrag gaat in zijn geheel naar hen toe. 
Wij danken iedereen die zich voor deze viering heeft ingezet.

Werkgroep Ziekenzondag

Briefje (releque)
In mijn verzameling dit Latijnse briefje gevonden.
Vertaald door pastor Marcel Smits, die het gebruik van dit briefje 
heeft uitgelegd.

‘Wettig uitgekozen voor deze taak door de hoogedele en 
hoogeerwaarde Heer Petrus Matthias Snickers, Aartsbisschop 
van Utrecht, heb ik dit draagbare altaar geconsacreerd en 
de relieken van de heilige martelaren Petrus en Floris er 
ingesloten."
Te Utrecht op 29 mei 1885.  (Naam - ? Kortenhorst?) secretaris.’

Het is vanaf de vroege kerk gebruikelijk geweest om de 
eucharistie te vieren op de graven van de martelaren/heiligen. 
Vandaar dat in alle geconsacreerde altaren in kerken relieken 
van heiligen/martelaren worden geplaatst (vaak heel kleine 
stukjes botmateriaal). Meestal in een klein loden doosje, 
verzegeld met touw en een waszegel, en dan in een kuil in de 
altaarsteen geplaatst die dan werd dichtgemetseld. Er hoort 
ook een begeleidende verklaring te zijn over van wie de relieken 
zijn. Voor missen buiten de kerk (bijvoorbeeld een openluchtmis) 
werd een draagbare steen gebruikt die (al was het wel zwaar!) 
meegenomen kon worden. Dit is een begeleidend briefje voor 
zo’n draagbare altaarsteen. Vaste altaren hebben nog steeds 
ingemetselde relieken; voor missen op andere locaties wordt nu 
geen steen meer meegenomen.

Peter Tadema

Goed om te weten…
•  Graag verzoeken wij eenieder die nog een sleutel heeft van De 

Goede Herderkerk en deze niet meer gebruikt, deze in te leveren 
op het secretariaat op woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 
uur of bij een van de leden van de Locatieraad.

•  Langzaam maar zeker wordt de kerk ontruimd, want hij dient 
leeg opgeleverd te worden. De orgels en kerstgroepen hebben 
inmiddels een goede herbestemming gekregen. Er zijn nog 
allerhande zaken, zoals borden, schotels, bestek, potten, vazen, 
die, bij geen interesse, door een uitruimbedrijf worden ingenomen 
evenals kasten, bureaus en verder. Kom op woensdag tussen 10.00 
en 12.00 uur gerust een kijkje nemen. Misschien zit er voor u iets 
bij.

•  Woensdag 7 september is voor de laatste keer het 
Rozenkransgebed gehouden bij het Maria-altaar in de kerk. Het 
Mariabeeld en bijbehorende zaken worden overgeplaatst naar de 
Cultuurkerk in Breedenbroek. Voortaan is daar gelegenheid om 
op elke eerste woensdag van de maand deel te nemen aan het 
Rozenkransgebed.

•  Op zaterdag 1 oktober is er om 19.00 uur een Maria-gebedsviering 
in de Cultuurkerk in Breedenbroek, verzorgd door de werkgroep 
en met medewerking van het gemengd koor. Oktober is de 
Rozenkransmaand. U bent van harte welkom.

•  Vanaf 12 september zullen de Locatieraden van Breedenbroek en 
Dinxperlo voortaan gezamenlijk vergaderen. Uw suggesties en 
ideeën zijn van harte welkom.

•  Bij het schrijven van deze informatie is nog niet bekend wat de 
herbestemming van de kerk wordt. Duidelijk is wel dat sloop van 
de kerk niet aan de orde is vanwege de gezichtsbepalende waarde, 
aldus de Aaltense overheid.

•  Nu er geen vieringen meer plaats vinden in De Goede Herderkerk 
kunt u de vieringen in de Cultuurkerk van Breedenbroek volgen 
op internet via de website Kerkdienst gemist. Bij het zoeken 
naar kerken in Gelderland klikt u Breedenbroek aan en u wordt 
verbonden met de Cultuurkerk en kunt de uitzending live volgen.

-  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.
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Doetinchem

GEDOOPT 
-   Julia Matti

Oktober Mariamaand
Zondag 16 oktober mag ons koor Volare onder leiding van 
Marjo Harmsen de zondagsviering in de Driekoningenkapel  
weer opluisteren. Uiteraard worden de Marialiederen niet ver-
geten! Bovendien komen dan Olena Khakimova en haar man 
Rashid Khakimov het Avé Maria spelen, zij op piano, hij op 
dwarsfluit. Zij komen uit Oekraïne en zijn beiden muziekdocent. 
In Nederland maken zij zich verdienstelijk door muziekles te 
geven aan Oekraïense kinderen. Bij het Stadsfeest in septem-
ber maakten ze met hun leerlingen prachtige muziek in de 
Universele dienst op het Simonsplein. Ook gaven ze eind augus-
tus een concert in het Inloophuis aan de Plantenstraat. Kortom, 
van harte aanbevolen !                                               Koor Volare

Ineke Aaldering
‘Take the first step in faith. You don’t 
have to see the whole staircase, just 
take the first step.’ Dit citaat van Martin 
Luther King was de kernzin in de bede 
die Ineke Aaldering namens onze locatie 
uitsprak in de oecumenische viering op 
het Simonsplein tijdens het Stadsfeest 
van begin september. Voordien vroeg ze 
me mee te kijken naar de tekst die ze 
in voorbereiding had. Dat leverde een 
interessant gesprek op met haar. Ik kende 
haar voornamelijk als lector; dat is ze al 
sinds 1988. Met het oog op dit geschreven 
portret haar uitgenodigd voor een 
vervolggesprek. Stof genoeg!

Ineke is een geboren Brabantse, die voor ze 
in 1961 als 14-jarige met haar ouders en 
twee jongere zusjes in Doetinchem kwam 
wonen, opgroeide in Oldenzaal. „Ik ga nog 
steeds graag naar Oldenzaal terug. Ik werd 
daar streng maar liefdevol opgevoed. Heb 
daar niets negatiefs aan overgehouden, ook 
niet aan mijn verblijf op de lagere school bij 
de nonnen, waar het er schools aan toe ging. 
Daar werd bijvoorbeeld het bijwonen van 
het Lof bijgehouden. Bij elke keer Lof kreeg 
je een prentje; na tien keer mocht je die 
inruilen voor een prent waarop een hommel 
was afgebeeld, een ‘hummeltje’.”
In Doetinchem kwam het gezin (Schraven) 
in 1961 wonen, doordat Inekes vader daar 
bedrijfsleider werd van Bata-schoenenwinkel 
in de Hamburgerstraat. „Hier ging ik naar de 
Willibrord-ulo. In 1965 kwam in Winterswijk 
een vestiging van de Bata-schoenhandel, 
waar ik in 1967 in naam van mijn vader 
bedrijfsleider werd. In 1970 kwam ik bij de 
Rabobank. Toen onze kinderen oud genoeg 
waren, ging ik opnieuw werken en kwam bij 
Fortis, toen nog de Gemeentespaarbank.” 

Ineke raakte actief bij de kerk betrokken, 
toen haar zoon en dochter op de 
Vijverbergschool van Theo Wigman, de 
Eerste H. Communie deden. „Omdat niet 
een hele klas meedeed, moest alleen de 
desbetreffende groep voorbereid worden. 
Daar droeg ik aan bij, later ook weer bij de 
voorbereiding op het vormsel.” 
Vanaf 1988 was Ineke twee perioden van 
vier jaar lid van het pastoraal beraad. 
Dat fungeerde naast het parochiebestuur 
en richtte zich speciaal op onder meer 
catechese, eerste communie, vormsel, 
doopvoorbereiding, jongerenpastoraat. 
„Vanaf 1990 ongeveer heb ik meegeholpen 
aan het opzetten van het jongerenpastoraat. 
Pastor Vic Zemann gaf daar leiding aan. 
Het richtte zich op kinderen nadat ze waren 
gevormd. Ik herinner me dat ze kaarten 

Deelkasten in de gemeente Doetinchem
Boekenkasten waar je zomaar een boek uit mag pakken, zijn 
voor veel mensen bekend. Op steeds meer plaatsen zie je nu ook 
deelkasten. Die werken net zo, alleen staan er levensmiddelen 
en verzorgingsproducten in. Door inflatie wordt alles duurder, 
boodschappen zijn moeilijker te betalen. Niets om je voor te 
schamen, steeds meer mensen hebben ermee te maken. Via 
deelkasten kunnen we elkaar helpen en gaan we voedselverspilling 
tegen. 
Het werkt simpel. Wie wat kan missen, zet levensmiddelen of 
drogisterij-artikelen in de deelkast. Wie wat nodig heeft, haalt 
ze eruit; ruilen mag ook. Het is een initiatief van de Protestantse 
Gemeente Doetinchem en Parochie Maria Laetitia. Een van de eerste 
deelkastjes in Doetinchem wordt 18 oktober in de pastorietuin bij 
de Paskerk geplaatst. Het is een uitnodiging om daar producten in te 
leggen, maar evenzeer om er wat 
van mee te nemen. Let wel: het gaat 
om houdbare waar: levensmiddelen 
en verzorgingsproducten. Geen 
versproducten, alcohol en/of 
rookwaar. Uiteraard is het de 
bedoeling dat er meer kastjes 
komen. Op 18 oktober start onze 
diaconie het project. Achter in de 
kerk liggen folders ter informatie. 

PGD en PAROCHIE MARIA LAETITIA  
Gerard Bomers

                   Kast plus inhoud

Eerste gezinszondag dit nieuwe jaar
Op 11 september kwamen we weer bij elkaar, de zomervakantie was 
voorbij. Het is geweldig dat de groep aan het groeien is. We konden 
wat communicanten met hun ouders verwelkomen. Daarna was er 
eerst catechisatie voor de verschillende leeftijdsgroepen en later de 
gezinsviering.  
 Voor de kleutergroep begon het met het verhaal van Jona. God 
vroeg hem naar de stad Niniveh te gaan om de mensen te vertellen 
dat ze beter moesten leven. Jona durfde niet en ging aan boord 
bij een schip. Daar viel hij in slaap en… het begon te stormen. We 

Misdienaarsdag 

Zondag 18 september beleefden de misdienaars en acolieten een 
gezellige en leerzame middag, georganiseerd door pastor Tilma 
met ondersteuning van pastoor Pauw. Naast de misdienaars uit 
Doetinchem waren er twee uit Gaanderen. Uit Ulft konden ze helaas 
niet komen. 
Aansluitend aan de eucharistieviering gingen de misdienaars naar 
de Jozefzaal voor een kopje koffie of thee. Daarna zagen ze een 
PowerPointpresentatie over elementen van de eucharistieviering die 
belangrijk zijn te weten. Bijvoorbeeld: hoe een viering opgebouwd is 
en welke kleding een misdienaar, diaken of pastor draagt, en wat de 
betekenis van die kleding is. 
Na de lunch is de groep gaan oefenen in de kerk. Ook daar uitleg 
waarom iets op een bepaalde manier gebeurt. De oudere acolieten 
weten het vaak wel, maar er verandert wel eens iets wat je moet 
weten. Daarom is zo’n misdienaarsdag belangrijk. Hoe beter je als 
misdienaar weet wat, wanneer en waarom je iets moet doen, hoe 
beter de viering zal verlopen. Rust en symmetrie zijn erg belangrijk. 
Ik wil graag zeggen trots te zijn op het groepje misdienaars/acolieten 
dat we hebben; ze doen het fantastisch, een applausje waard, dit 
vrijwilligerswerk in dienst van God.

Tekst en foto: Chantal van der Sanden

maakten en naar ouderen stuurden, maar 
ook bepaalde uitstapjes, zoals naar Den 
Bosch, waarbij we onder andere ook de 
fusilladeplaats in Vught zagen.” In 2006 
werd ze lid van het parochiebestuur en 
bleef dat tot 2010. Dat was het jaar waarin 
parochies samengingen. Dat is via een 
aantal tussenstappen uitgemond in de 
Parochie Maria Laetitia. 
Tenslotte vond ik het mooi om te horen dat 
Ineke sinds ongeveer tien jaar zorgt voor 
de verspreiding van de Gerarduskalender 
en, oh ja, elke maandagmorgen kunt u haar 
aantreffen op het secretariaat. Mocht u 
haar nóg meer willen leren kennen, kom op 
Monumentendag naar de Paskerk en volg 
daar haar rondleiding van voor naar achter 
en van onder naar boven.  

Je hoeft Ineke maar een beetje te kennen om 
te weten dat ze echt bescheiden is. Maar dat 
is geen belemmering voor een grote inzet, 
zo blijkt. Het fijne voor haarzelf, maar ook 
voor onze geloofsgemeenschap is, dat ze 
niet met negatieve gevoelens terugkijkt op 
het verleden en zich niet geremd voelt zich 
sterk in te zetten voor onze gemeenschap, 
inmiddels tientallen jaren lang. 
Bij het opschrijven van deze woorden 
moet ik denken aan het citaat waarmee dit 
geschreven portretje begint: je hoeft niet 
de hele trap te zien, zet maar gewoon en 
in vertrouwen die eerste stap. Ineke heeft 
die eerste stap ver achter zich. Voor ons 
is de hele trap van haar vrijwilligerswerk 
zichtbaar!

Gerard Bomers    
Foto: Ton Harbers

hebben nagepraat over luisteren en gehoorzamen. Dat had Jona 
moeten doen. Ja, luisteren en naar wie allemaal, moeilijk kan dat 
zijn! Het verhaal zit vol tegenstellingen: luisteren – niet luisteren, 
slapen – wakker zijn,  rustige zee – storm. We wisten er nog veel 
meer. En toen een liedje over Jona en een kleurplaat. De volgende 
gezinszondag gaat het Jonaverhaal verder. Kom er maar bij! 
 Voor groep 4, 5 en 6 vertelde pastor Paulus over Jozef de 
dromenkoning. Hij vertelde zijn dromen aan zijn broers. Ze vonden 
het maar niks, het leek wel of Jozef zelf koning wilde zijn. Zij gooiden 
hem in een put. Jozef begreep zelf de dromen niet, maar vertrouwde 
op God en wist dat het goed zou komen. Pastor Paulus was trots 
op deze kinderen, die zo goed naar hem en elkaar luisterden en 
vertelden over hun ervaring met dromen en over hun ideeën. Ieder 
kreeg een boekje over het verhaal van Jozef mee. 
 Voor groep 7 en ouder ging het verhaal over Daniël die de droom 
van de koning uitlegt. Daar fijn over nagepraat en het vergeleken 
met verhalen van nu. Bianca en Carmen hebben het Onze Vader 
uitgelegd en het gebed geoefend. Dat kwam goed van pas, want in 
de eucharistieviering werd het ook gebeden. Daarin hielpen kinderen 
met het aandragen van de gaven en zongen mee met liedjes van The 
Singing Kids. Na de viering kon iedereen een roos meenemen voor 
een zieke. En toen samen aan de lunch met soep en brood.
Je bent van harte welkom op de volgende gezinszondag, 9 oktober, 
en neem je vriendje of vriendinnetje mee. Zie ook op de website 
https://maria-laetitia.nl/gezinszondagen. 

Rianne Lendering



Etten
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Mooie vieringen in weekend Nationale Ziekendag

Tijdens de viering op zondag 21 augustus dienden Ben Jansen 
en Simon Ebbers voor de laatste keer. 

Ben en Simon zijn beiden misdienaar geworden na de eerste 
communie. Simon een jaar na Ben. Ze zijn goede vrienden en 
wilden altijd graag samen de mis dienen. 
Wij vonden het erg fijn als jullie er waren Ben en Simon, jullie 
waren een goed team!

Energiekosten
Het parochiebestuur en de locatieraad hebben onlangs gesproken 
over de ontwikkelingen van de energiekosten en wat dit betekent 
voor het winterstookseizoen van de kerkgebouwen.

Op dit moment hebben we nog een lopend collectief contract voor 
échte groene stroom met als einddatum 1 januari 2023. Met alle 
onzekerheden van stijgende en weer dalende marktprijzen voor 
gas en elektriciteit is nog niet aan te geven wat de nieuwe tarieven 
gaan worden. Hierover is het parochiebestuur nog in contact met de 
energieleverancier.

Hoe de energieprijzen straks uitvallen, is dus nog onzeker. Zeker is 
wel dat die hoger liggen dan wat nu betaald wordt. Er is dus serieus 
rekening te houden met stijgende kosten voor alle kerklocaties.

Gebedsviering Allerzielen 
Op zondag 6 november gedenken wij tijdens de 
Allerzielenviering de overledenen die sinds vorig jaar Allerzielen 
zijn overleden. De viering begint om 11.00 uur.
Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die sinds 
vorig jaar Allerzielen zijn gestorven. Voor ieder van hen wordt 
tevens een kaars aangestoken. Mensen die in deze periode een 
dierbare hebben verloren, krijgen een persoonlijke uitnodiging.  
In deze Allerzielenviering proberen we met mooie teksten en 
gebeden woorden van troost te vinden. De viering zal muzikaal 
worden ondersteund door het kerkkoor onder leiding van Ferdi 
Cornelissen en organist Anita Simmes.
Na de viering is er (bij goed weer) een gezamenlijke tocht naar 
het kerkhof voor de graf- en urnenzegening. Ook is er een 
eucharistieviering op zaterdagavond 5 november om 19.00 uur. 
De intenties worden in beide vieringen gelezen. 

Het weekend van 10 en 11 september stond in het teken van 
Ziekendag. Wij hadden de luxe van twee vieringen in dit weekend. 
Op zaterdagavond een eucharistieviering die werd voorgegaan door 
pastor Paulus Tilma en op zondagmorgen een viering van woord en 
gebed, voorgegaan door Ans Jansen. De viering op zondag werd 
voorbereid met De Zonnebloem. Er werd een eigen boekje gemaakt 
met toepasselijke lezingen en gedichten. In beide vieringen heeft het 
kerkkoor gezongen. Het waren mooie vieringen met een goede sfeer. 
Zondagochtend waren ook gasten van De Zonnebloem in de kerk. 
Na de viering gingen zij naar het Schuttersgebouw, waar de gasten 
werden getrakteerd op een heerlijke lunch en een gezellig samenzijn.
Aan het eind van beide vieringen kon men een roos meenemen en 
deze brengen naar iemand die het lichamelijk of geestelijk moeilijk 
heeft. Deze rozenactie werd georganiseerd door de werkgroep 
Pastoraal ziekenbezoek.

Foto: Ria Wieskamp 

De rozen staan 
klaar om te worden 
meegenomen na de 
vieringen.
Foto: Gilbert Esser

Er zijn dan keuzes te maken hoe hiermee om te gaan bij een 
mogelijke verdrievoudiging van de kosten. Kunnen we de wekelijkse 
diensten in de kerk blijven continueren? Of alleen diensten in de 
Mariakapel met een beperkte capaciteit van aantal bezoekers?

We hopen in ieder geval op een ‘zachte’ winter. En we houden U op 
de hoogte van de verdere ontwikkelingen en keuzes die gemaakt 
gaan worden.

Namens de locatieraad H. Martinus
Henk Tiemessen, budgethouder

Achtergrondfoto: ConsumentenCentraal

Misdienaars Ben en Simon zijn gestopt

Simon (links) en Ben op de 
foto met pastoor Pauw.
Foto: Sonja Ebbers



Open Monumentendag
Zaterdag 10 september waren de St. 
Martinuskerk en de pastorie open voor 
bezichtiging in het kader van Open 
Monumentendag. Vele mensen vanuit 
de wijde omgeving maakten van de 
gelegenheid gebruik en bezochten kerk 
en pastorie. Vooral de pas ontdekte 
muurschilderingen in de Pastoriezaal 
trokken de aandacht. Maar ook de rooms-
katholieke kerkelijke voorwerpen, zoals 
ciborie, kruisen en het altaar retabel, 
werden aandachtig bekeken. De bezoekers 
werden ontvangen en rondgeleid door 
vrijwilligers. 

Gildemis

Zondag 11 september verzorgde het Schuttersgilde 
St. Martinus de Gildemis, oftewel de Kerke-mis, 
ter gelegenheid van de Gaanderense kermis. 
Pastoor Pauw was de celebrant in deze viering en 
het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes 
verzorgde de zang.
“Het is een mooie traditie”, zei Schutterijvoorzitter 
Gerard Huntink, “om de kermis in de St. 
Martinuskerk te beginnen. Tijdens de kermisdagen 
worden sociale contacten en vriendschapsbanden 
weer aangehaald en zijn we allen gelijk.” 
Iedereen hoort erbij en daarom heeft de schutterij 
in het kermisweekend op 134 adressen een attentie 
uitgedeeld aan mensen die wegens ziekte niet naar 
de kermis kunnen komen. 
Ook de rozen die door de parochiewerkgroep 
Ziekenbezoek aangeboden werden wegens 
Nationale Ziekendag, werden door vele mensen in 
de kerk meegenomen om ze naar een ziek familielid 
of een bekende in de buurt te brengen.

Foto rechtsboven: Eresaluut tijdens de Gildemis
Foto: Jaap Leuverink
Foto onder: Orkest Schutterij St. Martinus 
Foto: Jaap Leuverink

Gaanderen

Overleden
- Zaterdag 6 augustus 2022 is overleden de heer Jos Giesen, 
Joseph Theodorus Johannes, in de leeftijd van 72 jaar. Jos woonde 
aan de Van Damstraat in Gaanderen. Hij bracht jarenlang de 
Vreugdebode rond in onze locatie. 
Zaterdag 13 augustus was voor hem de crematieplechtigheid. 
Moge hij rusten in vrede.
- Donderdag 10 augustus 2022 is overleden mevrouw Diny 
Berends-Bos, Dina Maria Paulina, echtgenote van de heer 
J.E. Berends. Diny is 76 jaar geworden. Ze woonde aan de 
Vreeltstraat in Gaanderen. Diny is een paar jaar lid geweest van 
ons gemengd koor. 
Dinsdag 16 augustus was voor haar de grafviering en 
teraardebestelling op de Natuurbegraafplaats De Slangenburg in 
Doetinchem. Wij geloven dat ze opgenomen is in het Huis van de 
Heer en wij bidden om kracht voor allen die haar moeten missen.
- Dinsdag 23 augustus 2022 is overleden mevrouw Thea Thuis-
ten Have, echtgenote van de heer Bennie Thuis, in de leeftijd 
van 70 jaar. Ze woonde aan de Kerkstraat in Gaanderen.
Thea heeft jarenlang de Vreugdebode rondgebracht. 
Vrijdag 26 augustus was er gelegenheid om afscheid van haar 
te nemen en de familie te condoleren in de St. Martinuskerk in 
Gaanderen. 
Zaterdag 27 augustus vond de crematieplechtigheid plaats, in 
besloten kring. Mogen vele goede herinneringen het verdriet om 
haar heengaan verzachten.  
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Komende speciale vieringen
- Zondag 9 oktober is er een Inspiratieviering. De lectoren zijn Lies 
Böcker en Gerard Vollenberg.
Het thema is: dankbaarheid. De intermezzo’s worden verzorgd door het 
Hoornkwartet van het Symfonisch Blaasorkest. 
- Zondag 23 oktober is er een eucharistieviering met het Inter-
Parochieel Koor uit Etten en omgeving. De celebrant is pastoor Pauw. 
Het IPK zingt in onze kerk voor het eerst onder leiding van zijn nieuwe 
dirigent Jos Thomassen. 
- Woensdag 2 november om 18.00 uur vieren we Allerzielen.
Op Allerzielen herdenken we onze geliefde overledenen in een 
gebedsmoment op het Monica-kerkhof aan de Van Damstraat.
Aansluitend herdenken we ook alle overledenen tijdens de 
gebedsviering in de St. Martinuskerk en een herdenkingsmoment op 
begraafplaats naast de kerk. Dit begint om 19.00 uur.
De zang op de beide begraafplaatsen en in de Allerzielenviering wordt 
verzorgd door het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes. 
- Zondag 6 november is er een eucharistieviering met pastor Tilma. 
Het gemengd koor verzorgt de zang. Tijdens deze viering worden de 
kinderen uitgenodigd om in een Kindernevendienst na te denken, 
samen te praten en te werken over de herfst en leven na de dood.
- Zondag 13 november is er een Oecumenische viering in de sfeer van 
Taizé. De voorgangers in deze viering zijn Ds. Helma van Loon en lector 
Liesbeth Jansen. 
In Taizé-vieringen proberen we de sfeer op te roepen van het 
oecumenische klooster van Taizé in Frankrijk, waar ieder jaar duizenden 
jongeren uit alle werelddelen samenkomen om te bidden en te zingen 
om vrede. Het Taizé-ensemble van de Slangenburgkerk verzorgt de 
intermezzo’s en de begeleiding van de liederen.

Een compleet overzicht van alle vieringen kunt u vinden in het 
overzicht op de middenpagina van deze Vreugdebode!

Aanstelling acolieten

Zondag 28 augustus waren wij tijdens de eucharistieviering in 
Gaanderen getuige van een bijzonder rooms-katholiek ritueel: de 
aanstelling van Helena Hagemeijer tot acoliet.
Als misdienaar heeft ze jarenlang de priester geholpen tijdens de 
vieringen, maar nu is ze als acoliet ‘buitengewoon bedienaar van 
de eucharistie’. Haar broer Arnel is al langer acoliet. Helena, en ook 
Merel Steenbreker, mogen nu als acolieten bijvoorbeeld ook helpen 
met het uitreiken van de H. Communie. 
Helena en Merel, gefeliciteerd met jullie aanstelling als acoliet. 
We hopen dat jullie nog lange tijd de vieringen in onze 
geloofsgemeenschap ondersteunen.

Foto: Ria Aarntzen

Foto’s bovenaan: Hoornkwartet en Hoornblazers 
Foto: Rob van Dijk

Foto hierboven: Taizé-ensemble in coronatijd
Foto: Ria Aarntzen

Mariaviering 
in de  
buitenlucht

Paulus Tilma ging 
op 2 oktober voor 
in de traditionele 
Mariaviering in de 
buitenlucht bij het 
Mariakapelletje. 

Foto: Ria Aarntzen



Verjaardagen
- De heer A. Meijer 87 jaar
- Mevrouw B. Bongers-Haverdil 80 jaar
- De heer B. Kniest 87 jaar
- Mevrouw. M. Olminkhof-Dammers 91 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Terborg
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Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN

Wat gaat er gebeuren met onze kerk?
Op dinsdag 15 november houden wij een informatieavond over de 
toekomst van onze kerk.
Samen met het parochiebestuur kijken we naar de ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren en de stappen die op dit moment worden 
genomen en uiteindelijk zullen leiden tot sluiting van de kerk. 
Uiteraard doen we dit in de H. Martinuskerk. 
We starten om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en 
bent u allen van harte welkom. 

Locatieraad H. Martinus Gendringen

Allerzielenviering

 Gedenken is meer dan herinneren.
 Is even zijn met jou
 die wij zo missen.

 Wij zullen je namen noemen
 jouw licht ontsteken je woorden en daden
 in herinnering roepen.

 Ons hart zal vervuld worden
 van alles wat ons ooit
 zo sterk met elkaar verbond...
 in een warm licht dat nooit doven zal...
 in een stilte die nog altijd pijn kan doen.

Daarom:
 Noem mij zoals ik was voor jou
 gedenk mij zoals ik leef in jou
 Wees mij opdat ik ben, 
 alleen besta door jou in mijn gedachtenis.

In de maand november staan we stil bij het leven en de dood, 
die beide met elkaar verweven zijn.
Allerzielen is het moment dat we gezamenlijk stilstaan bij onze 
overledenen. We herdenken hen die het afgelopen jaar zijn 
overleden en diegenen die ons eerder zijn ontvallen.
Samen met familie en elkaar denken we terug aan onze naasten.
We noemen hun naam, zodat ze weer een gezicht krijgen en wij 
aan hen blijven denken met al onze herinneringen. Dit kan thuis, 
maar ook in de kerk.

Ook speelt het licht daarbij een belangrijke rol. We branden 
een kaarsje voor de mensen die dit jaar zijn overleden. Daarna 
kunt u naar voren komen om voor uw dierbare overledenen een 
kaarsje aan te steken. Net als een kaars kunnen ook wij licht en 
warmte uitstralen door er voor elkaar te zijn.
U bent hierbij van harte welkom op: Woensdag 2 november om 
19.00 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen. 

Werkgroep Uitvaart,
Toos Lohschelder, Ans Erinkveld  en Hanny Roes 

Openingstijden secretariaat
Vanwege de hoge energiekosten is het secretariaat alleen nog 
maar de eerste maandag van de maand, van13.30 uur tot 
15.00 uur geopend. 
U kunt wel, zoals gebruikelijk, de misintentie in een gesloten 
envelop doen en in de brievenbus van Past. Wijfkerstraat 1 
deponeren.
Ook kan er via e-mail een intentie worden opgegeven 
en kan het bedrag overgemaakt worden op rekeningnr. 
NL24RABO0116302429.
Mocht u eventueel nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd 
bellen op tel. 0315 - 63 01 10.

Hanny Roes-Beumer

MEGCHELEN

Zondag 2 oktober om 10.00 uur is er een gebedsviering 
met medewerking van het gemengd koor en de Harmonie St. 
Caecilia.

Zaterdag 15 oktober is er om 19.00 uur een gebedsviering 
in het teken van Maria, met medewerking van het gemengd 
koor.

Zondag 30 oktober is er om 10.00 uur een oecumenische 
gebedsviering die in het dialect gehouden wordt.

Woensdag 2 november om 19.00 uur houden wij de 
jaarlijkse Allerzielenviering met medewerking van het gemengd 
koor.

Zondag 6 november om 10.00 uur houden wij de Hubertus-
gebedsviering met medewerking van de Jachthoorn-blaasgroep 
en het gemengd koor.
Deze viering met het thema ‘Respect voor elkaar en heel de 
schepping’ zal onder andere worden voorgegaan door pastor 
Mia Tankink.

Namens de locatie- en lectorengroep, Leo Mecking

Mariakapel Terborg

Bij de sluiting en de verkoop van de 
Heilige Georgiuskerk is afgesproken dat de 
Mariakapel behouden zou blijven. Een paar 
enthousiaste vrijwilligers zorgen dagelijks 
voor het openen en sluiten van de kapel, 
voor het schoonmaken, het aanvullen van 
de kaarsen en voor de wekelijkse verse 
bloemen. Het is dankbaar werk, omdat er 
dagelijks toch altijd nog zo’n vijf tot tien 
kaarsjes voor Maria worden aangestoken. 
Het doet ons goed om te zien dat er in een 
behoefte wordt voorzien.
Vanaf begin dit jaar ligt er ook een 
notitieboekje in de kapel. De bezoeker kan 
een gedachte noteren, een intentie, een 
gebed of een gedicht. Vaker terugkerende 
thema’s zijn natuurlijk de oorlog in Oekraïne 
en al het verdriet en de pijn rondom corona. 
Enkele bijdragen willen wij u niet onthouden.

„Zie de wereld Heer, en leg er een warme 
deken overheen.”

„Weet Poetin wel wat liefde is? 
Als ik de tv-beelden zie, dan ben ik bang dat 
zijn liefde op is. Ik zelf heb er genoeg van en 
zou best wat aan hem willen geven.”

„Ook voor de zondaar is de zon daar.”

„God gives His hardest battles to His 
strongest Soldiers.”

„Ben in de kerk waar ik gedoopt ben. Hier in 
Terborg ben ik geboren.
Ik hou van Terborg en van de mensen die ik 
liefheb.
Denk veel aan hen en mis hen heel erg.”

„Volg je hart, dat klopt altijd.”

Brengt u gerust een keer een bezoekje aan 
de Mariakapel, in de Georgiuskerk aan de 
Hoofdstraat, direct na de ingang rechts.

Werkgroep Nieuw Begin
Foto: Jos Kunze
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Silvolde - Varsseveld

SILVOLDE

Overleden

Overleden parochianen tussen 23 juli en 15 september 2022

B.W.J. Rademaker  Boterweg   82 jaar
W.B.M. Hermsen-Hakvoort Laan van Schuylenburch 89 jaar
M.T. van Riet-v. d. Wetering Laan van Schuylenburch 91 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. 
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende 
tijd.
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Vrijwilligersmiddag
Eindelijk was het zover en konden alle vrijwilligers van de locatie 
H. Mauritius elkaar weer in een gezellige en gemoedelijke sfeer 
ontmoeten. Al bij het versturen van de uitnodigingen werd duidelijk 
hoeveel vrijwilligers er nog actief zijn voor onze locatie.
We staan er niet altijd bij stil, maar er is een groep die het kerkhof 
onderhoudt, bezorgers van de Vreugdebode, een groep die de 
Actie Kerkbalans verzorgt, vastenactie, kerkdienst Schuylenburgh, 
liturgiewerkgroep, regenboogwerkgroep, administratie, bedevaart, 
koster, al die kleine en grotere taken worden door vrijwilligers 
gedaan. Iedere week op donderdag komt een groep de rozenkrans 
bidden; ook zij ontvingen een uitnodiging. Heel veel vrijwilligers 
gaven gehoor aan de uitnodiging! 

Na de koffie met gebak (gebakken door een vrijwilliger) kwam de 
drank op tafel. De stemming zat er al snel in, ieder wist wel een 
smakelijk verhaal vanuit zijn vrijwilligerswerk op te dissen en de 
belangstelling voor elkaars werk mocht er zijn. Blijkbaar heeft de 
groep vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap een goede band 
met elkaar.
In de namiddag kwam er soep op tafel en daarna was er een keur 
aan lekkere hapjes. Mede door de muzikale opluistering door onze 
saxofonist Patrick Ebbers was het een zeer geslaagde en ontspannen 
middag.
Blijkbaar steunen en helpen vrijwilligers elkaar graag en bouwen zo 
aan een vertrouwde omgeving voor anderen. 
Op het eind kreeg ieder een mooie roos mee naar huis. Met zo’n keur 
aan vrijwilligers kunnen wij nog jaren vooruit in Silvolde!

Namens de locatieraad,
Jozef Oostveen

Vieren in het dorp

- Zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur
- Protestantse Kerk, Silvolde
-  Voorganger: ds. Gerjanne van der Velden m.m.v. leden van de 

Oecumenische werkgroep

Viering 4 december
Het is de maand van de verrassingen. Ook voor zondag 4 
december zal het een verrassing worden.
Wij nodigen u van harte uit dit pakketje te komen uitpakken 
tijdens de viering op zondag 4 december om 10.00 uur.

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.

November
Deze maand begint traditiegetrouw met Allerheiligen en Allerzielen. 
Op deze dagen gedenken we de heiligen en martelaren en onze 
dierbare overledenen.
Het gedenken en bezinnen past goed in deze maand waarin de 
natuur tot rust en stilte komt. 

De zomer van warmte, hitte, er op uit trekken, volop leven, het naar 
buiten gaan is voorbij. Na een uitbundige bloei van bomen, struiken 
en bloemen gaat nu alles in rust om zich voor te bereiden op een 
volgende lente en zomer. 
Vanaf september merken we dat de dagen korter worden. We trekken 
ons meer terug, gaan naar binnen. Ook voor ons breekt er een tijd 
aan van stilte en rust.
Stilte, wat is dat: afwezigheid van geluid, stil zitten op een stoel? 
Wat doet stilte met ons? Worden we er onrustig van of brengt het 
ons op verfrissende ideeën? 
Stilte is het onderwerp van onze viering op 6 november om 10.00 uur 
in ons Mauritiusgebouw. 
Wij nodigen u van harte uit.

Feest van St. Maarten, 11 november 
Het feest van St. Maarten en een lichtjestocht horen bijna 
onlosmakelijk bij elkaar. St. Maarten deelde zijn mantel met een 
arme zwerver. Hij bracht, met het geven van zijn mantel, warmte. 
In deze tijd van de energiecrisis is warmte een actueel thema. 
Kunnen wij die extra mantel of trui zijn voor elkaar? Hoe geven 
wij elkaar warmte en ver-licht-ing?
Dit jaar organiseren de kerken in Silvolde, na een paar jaar 
verplichte pauze, weer een lampionoptocht. Wij nodigen kinderen, 
ouders en grootouders uit om mee te lopen met deze tocht die 
wordt gehouden op zaterdag 12 november. Wij starten om 17.00 
uur op het plein bij de protestantse kerk. 
Ook de bolderkar trekt weer mee. Daarin verzamelen we al uw 
giften. Deze worden via de voedselbank weer uitgedeeld aan 
mensen die dit nodig hebben. 
Draag je (zelfgemaakte) lampion mee in de optocht en geniet van 
de sfeer.

Jozef Oostveen

Allerzielen 
Niet de tijd, maar wij gaan 
voorbij   
Door deze gedachte, die vele 
Silvoldenaren zullen kennen, willen 
we ons dit jaar laten inspireren bij de 
Allerzielenviering.
Traditiegetrouw op 2 november 
gedenken we samen al degenen die 
ons voorbij zijn gegaan in de tijd, in het 
bijzonder hen die het afgelopen jaar 
van ons zijn heengegaan.
Zij zijn, zoals in Twente gezegd wordt, “oet de tied ‘goan”, hebben 
het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld. Daar kunnen we allemaal 
verwachtingsvol naar uitzien.
Bij de herdenking zullen onze gedachten vooral uitgaan naar de tijd 
dat onze geliefden ons niet voorbij waren, maar nog bij ons waren. 
Wij voelen dan hopelijk weer de warmte die ze uitstraalden, horen 
weer hun stemmen, zien voor ons hoe ze waren en wat ze deden.
Die gevoelens proberen we vorm te geven met symbolen, zoals het 
aansteken van de kaarsen met hun namen erop, en daarmee hun 
licht en warmte naar voren dragen. 
Dat omlijsten we met gebed, passende woorden en muziek. Zo hopen 
we naast verdriet en gemis ook liefde, dankbaarheid, waardering en 
bewondering vorm te geven.
Ieder die daarbij wil zijn, voor zichzelf of uit solidariteit, is van harte 
welkom.
De viering is op woensdag 2 november, om 19.00 uur in ons 
Mauritiuskerkgebouw.
Van alle parochianen van wie bij ons bekend is dat ze het afgelopen 
jaar zijn overleden, ontvangen de nabestaanden een persoonlijke 
uitnodiging. Mocht u twijfelen of dat bij de parochie bekend is, 
bijvoorbeeld omdat er geen kerkelijke afscheidsviering is geweest en 
stelt u wel prijs op een herdenking in de allerzielenviering, neem dan 
contact op met een van de ondergetekenden.
Mochten er vanwege corona opnieuw beperkingen nodig zijn, dan 
wordt dat gecommuniceerd via de Nieuwsbrief.

De werkgroep Avondwake van de Mauritius geloofsgemeenschap. 
Contactpersonen:
Leo te Brinke, tel. 0315 - 32 32 12, leotebrinke@hetnet.nl
Harrie Jorna, tel. 0315 - 32 52 12, harriejorna@hotmail.com
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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: eerste maandag van 13.30 - 15.00 uur 
(ingang aan de Staringstraat).

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

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

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

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

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

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

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

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

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Al vele jaren vakkundig partner van 
Amphion Cultuurbedrijf

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

•  Verkoop occasions met garantie  

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

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia

Parochie Maria Laetitia
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www.guv.nl   Tel: 0800 - 08 09

GUV Uitvaartzorg
                               Persoonlijk, betrokken en dichtbij

          GUV Crematorium Aalten             GUV Crematorium Etten 

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

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

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

Meer weten? Bel gratis GUV!

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

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

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

Bel daarom GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

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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