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Op weg naar
Kerstmis
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De redactie, alle locatiecorrespondenten en overige medewerkers van de Vreugdebode wensen u een fijne Kerstmis en een heel gelukkig 2023.
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Een nabije God die ons nooit zal 
laten vallen

Wij beginnen een nieuw kerkelijk jaar, met een nieuw jaarthema 
voor de Vreugdebode: De missionaire parochie. De Kerk heeft 
een missie en is een missie! Als Kerk mogen wij een prachtige boodschap dragen en dat 
kunnen wij niet voor onszelf houden: dat moeten wij delen. Het is als een vlam en de 
liefde – hoe meer je het deelt, hoe groter het wordt. Er is een gezegde toegeschreven aan 
Sint Franciscus (niet de paus, maar Sint Franciscus door wie hij zich laat inspireren) dat 
past bij zijn levenswijze: „Predik het Evangelie, predik het Evangelie, predik het Evangelie, 
en als het echt nodig is, gebruik dan ook woorden.” Met andere woorden, onze daden en 
houding zijn de grootste verkondigers van ons goede nieuws. Maar Sint Franciscus was 
juist heel sterk in het gebruik van woorden hiervoor (en de paus ook). 

In deze tijd is het misschien juist belangrijk om ook de woorden te gebruiken, want 
onze samenleving raakt steeds meer vervreemd van de christelijke boodschap. De 
christelijke ideeën en idealen zijn minder herkenbaar als de basis van onze samenleving. 
En vooral hoe wij over deze en andere dingen praten is geen bekende taal meer voor de 
gemiddelde mens. Dus een uitdaging voor ons (eigenlijk van alle tijden) om de boodschap 
te leven en te brengen op een authentieke manier, waarbij ook nog zijn christelijke 
bron herkenbaar is. Want wij hebben (gelukkig!) geen monopolie op het goed doen. 
Misschien is hoop één van de belangrijkste elementen van onze boodschap, maar het 
moet wel duidelijk zijn waar die hoop vandaan komt. Voor het grootste deel van 2022 is 
er oorlog dichtbij en het is nog niet over. Het evenwicht in klimaat en in de werkwereld 
is verstoord geraakt. Prijzen gaan omhoog; energie is ongekend duur geworden. Ook met 
een zachte winter kan het een kouder en donkerder Kerstmis worden en de mogelijkheid 
tot verwarming en verlichting zal niet gelijk verdeeld zijn. Dus is het een tijd, ook in de 
geest van het seizoen, om extra bewust te zijn van degenen die het minder hebben. Velen 
moeten wat luxe loslaten om de basis overeind te houden. En voor te veel mensen is de 
basis zelf bedreigd: keuzes moeten gemaakt worden welk deel van de basis wij overeind 
houden. Daar is extra bewustzijn nodig, want het is vaak ongezien. 
Of wij veel hebben of weinig, wij kunnen allemaal deze Kerstmis wat lichter en warmer 
maken voor een ander. Als wij dat niet letterlijk kunnen doen, dan wel figuurlijk. Soms 
is een tikje onverwachte aandacht juist een lichtpunt dat warmte brengt. Misschien nu, 
meer dan ooit, zou onze prediking door onze acties onmisbaar zijn, klein of groot. Tijden 
zoals wij nu mee maken, zijn er altijd geweest en zijn een grote uitdaging, ieder op 
eigen manier. En door de eeuwen heen zijn mensen de hoop die komt van Jezus blijven 
verkondigen. Daarom dat deze boodschap ook door naar ons is gekomen. Ooit vroeg een 
lamme bedelaar aan Petrus om een aalmoes. Petrus had geen geld, maar gaf hem wat hij 
wel had – de kracht van Jezus zodat hij weer op kon staan (Handelingen 3). 
Samen hebben wij een prachtige boodschap van hoop – die niet om lijden heen gaat, 
maar erdoor heen, en wij hoeven dat niet alleen te doen. Die boodschap geven wij aan 
elkaar en het is goed dat wij dat samen kunnen delen als gemeenschap. Maar laten 
wij het ook delen met de bredere samenleving om ons heen. Ook al hebben wij de 
fysieke middelen niet, laten wij geven wat wij wel hebben: hoop en vertrouwen in een 
nabije God die ons nooit zal laten vallen. Emmanuel – God met ons – in alles. Dat er 
weer nieuw licht en nieuwe hoop mag zijn deze Kerstmis. Voor u, jullie, allen: een goed, 
gezegend 2023! 

Marcel Smits

Inhoud
 
 

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 34 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

De Huiskamer: plek
voor ontmoeting   (12)

Kerkhofteam blij met 
grasmaaimachine (19)

Bijeenkomst 80-
plussers               (31)
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Het officiële contactblad ‘Vreugdebode’ wordt aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de parochie-
administratie aangeboden.  Verspreiding 7x per jaar in Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Megchelen, 
Netterden, Silvolde, Varsselder-Veldhunten, Terborg, Ulft, Varsseveld en Wijnbergen.

 De uitgave van de Vreugdebode 1 - 2023 verschijnt 3 februari 2023. Kopij voor deze uitgave van Vreugdebode 
kunt u vóór 9 januari 2023 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast). 
Foto’s/illustraties moeten rechtenvrij en minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen!

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



Lange tijd stonden ze onwrikbaar in ons 
landschap: talloze kerkgebouwen van 
verschillende christelijke stromingen. 
De kerktoren fier naar de hemel wijzend 
om mensen bedacht te laten zijn op de 
vergankelijkheid van het aardse bestaan. 
Je dacht soms dat het altijd zo was 
geweest en dat het altijd zo zou blijven, 
maar dat is een misvatting.

Kerkzijn is een dynamisch gebeuren. 
Dat is niet verwonderlijk als je naar het 
evangelie kijkt: Jezus staat nooit stil, maar 
is voortdurend onderweg. Hij ontmoet 
mensen van allerlei slag. Sommigen sluiten 
zich bij Hem aan als leerling en volgeling, 
velen haken ook weer af, slechts weinigen 
blijven trouw tot het einde. Zo is het de 
geschiedenis door gegaan. Willibrord, de 
apostel van onze lage landen, mocht tijdens 
zijn leven weinig successen boeken. Veel van 
wat hij opbouwde, werd achter zijn rug weer 
afgebroken. Toch beleefde hij zijn oude dag 
als een gelukkig man. Hij bleef trouw aan 
zijn missie. 

De kerk zoals wij deze nu kennen, 
kreeg pas zijn vorm in de tweede helft van 
de 19e eeuw, toen het katholieken weer 
volledig vrij stond om zich te organiseren 
en te manifesteren. Dat gaf een ongekende 
explosie van katholieke geloofsuitingen 
en verenigingsleven die zijn weerga in de 
wereld niet kent. Volgens veel mensen is dát 
de kerk zoals ze zou moeten zijn, maar het 
was eerder een steekvlam in de nacht van 
een lange en weerbarstige geschiedenis. 
Veel van onze kerkgebouwen stammen 
uit die periode of kort daarna. Uiterlijk 
bleven zij nagenoeg onveranderd, maar 
van binnen veranderde er van alles. Altaren 
en beelden werden opgedoekt, liturgie 
werd versoberd, kerkmuziek veranderde, 
nieuwe gebruiken en versieringen deden 
hun intrede. Het zijn slechts de symptomen 
van de veranderingen die zich afspeelden in 
de hoofden en de harten van mensen. Alle 
kerktorens ten spijt richt de moderne mens 
zich tóch meer op het aardse. Kerkgebouwen 
raken in onbruik voor hun eigenlijke doel 
en krijgen een herbestemming. Van de 
19 kerken of kerkelijke gebouwen die 
onze parochie ooit rijk was, functioneren 
er nog vijf als parochiekerk: Doetinchem, 

Ulft, Gaanderen, Gendringen en Etten. De 
gemeenschappen van Gendringen en Etten 
denken met het parochiebestuur na over de 
herbestemming van hun gebouw. Uiteindelijk 
is de verwachting dat alleen Doetinchem en 
wellicht ook Ulft open zullen blijven.

Is dat de toekomst van de kerk? 
Steeds een beetje kleiner, steeds een 
kerkgebouw minder tot de laatste is 
gesloten? Natuurlijk niet. We mogen 
vertrouwen op het woord van de Heer dat 
Hij met ons zal zijn tot aan de voleinding 
der wereld. (Matteüs 28, 20b). We moeten 
zoeken naar een wijze waarop wij anno 
2022 en verder gestalte kunnen geven 
aan onze missie, onze opdracht als kerk. 
Misschien waren we dat een beetje vergeten: 
dat de kerk een missionaire beweging is en 
niet alleen in verre buitenlanden. De grote 
volkskerk die in de tweede helft van de 19e 
eeuw haar definitieve gestalte kreeg met een 
fijnmazige infrastructuur – ieder dorp of wijk 
zijn eigen kerk – wekte soms de indruk dat 
de missie geslaagd was, de klus geklaard. 
Katholieke mensen kregen katholieke 
kinderen die op hun beurt het geloof weer 
doorgaven als een vanzelfsprekendheid aan 

hún kinderen. In de gegroeide katholieke 
zuil of subcultuur was het genoeg om de 
kudde zoveel mogelijk bij elkaar te houden. 
Natuurlijk dwaalde wel eens een schaapje 
af of kwam er een vreemd schaap aanlopen 
dat bij de kudde wilde horen, maar dat 
was uitzondering. Dit nagenoeg gesloten 
kerkmodel is voorbij, maar onze pastorale 
werkwijzen en methoden stammen vaak nog 
uit die tijd. Zij zijn gericht op het onderhoud 
van de gemeenschap, het bewaren van 
wat is, maar zijn niet effectief om groei en 
ontwikkeling van de geloofsgemeenschap en 
haar leden te bewerken in een veranderende 
tijd.

Geloven is niet langer vanzelfsprekend. 
Nagenoeg ieder katholiek gezin of familie 
moet meemaken dat zich een breuk 
aftekent in de traditie: kinderen trouwen 
niet meer in de kerk, kleinkinderen worden 
niet meer gedoopt of gevormd, het Eerste 
Communiefeest wordt overgeslagen 
en andere vormen van deelname aan 
het kerkelijk gemeenschapsleven zijn er 
spaarzaam of niet. Gelukkig dragen zij vaak 
nog de diepe christelijke waarden wel met 
zich mee, maar hoe geven zij en wij die door 
aan jongere generaties nu de vertrouwde 
vormen daarvoor verdwijnen? Jongeren, 
maar ook ouderen die trouw blijven aan 
het christelijk geloof en hecht verbonden 
zijn aan een kerkgemeenschap worden 
zeldzaam en roeien grotendeels tegen de 
stroom in. Van hen wordt een grote innerlijke 
overtuigingskracht gevraagd en een 
missionaire geest. Dat wil zeggen: zij worden 
steeds vaker uitgedaagd en uitgenodigd om 

De missionaire parochie

Geloven in groei en 
ontwikkeling

Parochie Maria Laetitia

getuigenis af te leggen van het geloof dat 
in hen leeft, te midden van een groeiende 
groep ‘onwetende’ en zoekende mensen. 
Een missionaire parochie speelt in op de 
veranderingen die gaande zijn in haar 
omgeving. Bewust van haar eigen identiteit 
en de waarde van haar traditie probeert 
zij de tekenen van deze tijd te verstaan. 
Zij wil de gesloten cultuur doorbreken die 
menige gemeenschap kenmerkt (‘ons kent 
ons’) en een gastvrij huis zijn voor ieder 
die zich, hoe dan ook, aangesproken weet 
door Jezus en zijn Blijde Boodschap. Zij 
wil de nieuwsgierigheid wekken naar het 
goede nieuws en mensen helpen groeien 
in geloof en geloofsbeleving. Zij versterkt 
het besef dat wij allen onderdeel zijn van 
de missie van de kerk om het evangelie te 
verkondigen.

In de komende edities van De Vreugdebode 
zullen wij stilstaan bij verschillende aspecten 
van een missionaire parochie. We zijn heel 
voorzichtig al die weg opgegaan in ons 
beleid en met nieuwe initiatieven, zoals de 
Alpha-cursus en gezinszondagen, en willen 
u graag meenemen in deze ontwikkelingen 
zodat ook u kunt meedenken en meedoen 
in die ene missie. Kerkzijn is een dynamisch 
gebeuren. Gods volk is altijd onderweg. 
De kern blijft hetzelfde: de navolging van 
Christus de Heer. Hoe krijgt dat gestalte, 
nu en in de toekomst? Dat is de spannende 
vraag. Werken aan groei en ontwikkeling van 
geloof en kerk-zijn: dat is de opdracht, onze 
gezamenlijke missie.

Hans Pauw, pastoor

Kerst Anders
Hoe ons gelovig leven veranderde, zien 
we bijvoorbeeld in de wijze waarop 
we kerstmis vieren. In traditioneel 
katholieke gezinnen vond je vroeger 
een kerststal als centraal punt of zelfs 
als enige vorm van de kerstversiering. 
Nu gaat het eerder om de ‘sfeer 
en beleving’ van de kerstboom en 
vele soorten van verlichting. Was de 
Nachtmis vroeger hét hoogtepunt van 
de kerstviering, tegenwoordig lijkt alles 
te draaien om het kerstdiner of het 
samen kijken van de kerstspecial van ‘All 
you need is love’ op de tv. De kaarten 
die ons ‘Zalig Kerstmis’ wensten, zijn 
niet meer te koop en de boodschap 
van vrede raakt ondergesneeuwd. 
Kerst moet vooral vrolijk zijn. Daar kun 
je treurig van worden of nostalgisch 
over doen, maar daarmee kom je niet 
veel verder. Wat helpt, is een antwoord 
zoeken op de vraag: hoe tonen wij als 
christenen vandaag de vreugde om de 
geboorte van Jezus? Hoe laat ik zien 
wat dat voor mij betekent? Dit zoeken 
verdiept, versterkt en vernieuwt mijn 
geloof. Daarin ontstaat een missionaire 
beweging: van binnen naar buiten.

Foto’s: Ramon Mangold
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Als God renoveert
De gedachten rond missionair kerkzijn 
worden inspirerend beschreven door 
de Schots-Canadese priester James 
Mallon in zijn boek met als titel: Als God 
renoveert (Adveniat Halewijn 2019). Hij 
werd benoemd in een grote parochie 
die drie kerken had gesloten om één 
nieuwe kerk te bouwen en ontdekte dat 
iedereen op de oude manier het nieuwe 
huis voor God wilde gaan bewonen. 
Hij is de uitdaging aangegaan om met 
zijn parochianen en medewerkers te 
kiezen voor een missionaire insteek. 
Een kerngedachte in zijn spreken en 
handelen is dat de kerk de opdracht 
heeft om ‘missionaire leerlingen te 
maken’. Dat wil zeggen: gelovigen die 
een persoonlijke band met Christus 
opbouwen en van daaruit deel krijgen 
aan zijn dienstwerk, de verkondiging 
van het evangelie.



Parochie Maria Laetitia Van de Bestuurstafel

Vanzelfsprekend
Hoe vanzelfsprekend was niet alles de 
laatste jaren voor de meesten van ons? 
Het was vanzelfsprekend dat we geregeld 
een feestje of iets dergelijks hadden. 
Het was vanzelfsprekend dat we op 
vakantie gingen waar ook ter wereld. 
Het was vanzelfsprekend dat er genoeg fossiele brandstof voor 
een redelijke prijs was. 
Het was vanzelfsprekend dat de bomen tot in de hemel groeiden. 
In twee jaar tijd is niets van deze veronderstellingen nog 
vanzelfsprekend. Alles is in deze korte periode veranderd, door 
corona, de oorlog in Oekraïne en het snel slechter wordende 
milieu. Het leek er zelfs op dat St. Nicolaas niet naar ons land zou 
kunnen komen. 
Al deze problemen hebben veel mensen aan het denken gezet: 
hoe gaan we nu verder? 
Het was in het verleden ook vanzelfsprekend dat we ieder 
weekend naar de kerk gingen. Deze vanzelfsprekendheid hebben 
we al langer geleden overboord gegooid. Zou het niet goed zijn 
om hier ook eens over na te denken? 
Hoe gaan we nu verder? 
Dit is een onderwerp dat ons als bestuur ook erg bezig houdt. 
Het kerkbezoek loopt steeds verder terug; hoe kunnen we 
dit proberen te stoppen? We zien ons genoodzaakt om vele 
kerkgebouwen af te stoten. Dit gaat in een redelijk snel tempo en 
is altijd een onplezierige mededeling. 
De nieuwe energieprijzen zijn ook een actueel onderwerp. 
Hierover zijn met de locaties waar nog diensten worden gedaan, 
gesprekken gevoerd om indien mogelijk te bezuinigen. In de twee 
liturgische centra proberen we energieoplossingen te bedenken 
voor de langere termijn. 
Het jaar loopt weer ten einde, dus is de penningmeester weer 
druk om de begroting voor volgend jaar op orde te krijgen. Al met 
al werk genoeg voor het bestuur. Het is vanzelfsprekend dat het 
morgen weer licht wordt!

Frank van Dulmen
Jong Katholiek

Ik hou van jou zoals je bent

27 - 29 januari 2023

AMELANDAMELAND
MINI-WJD VOORMINI-WJD VOOR

JONGEREN 15-30 JAARJONGEREN 15-30 JAAR

Wereldlichtjesdag 2022
Op zondag 11 december is het wereldlichtjesdag.
In iedere tijdzone over de hele wereld staan we om 19.00 uur 
stil bij het verdriet dat er is om een gestorven kind. Er worden 
kaarsen aangestoken en met dit lint van lichtjes laten we de 
verbondenheid zien met diegenen die een kind hebben verloren. 
Ook binnen onze parochie schenken we daar aandacht aan. 
De viering die we vorig jaar hadden willen doen, ging niet door 
vanwege de  toen geldende coronamaatregelen. Dat gaan we 
dit jaar inhalen.
In de St. Martinuskerk van Gendringen komen we samen om de 
overleden kinderen binnen onze eigen omgeving te gedenken. 
Ongeacht hun leeftijd: baby, kleuter, puber, of volwassen kind. 
Een werkgroep met leden uit verschillende locaties binnen de 
Parochie Maria Laetitia verzorgen deze viering. 
Het thema is: Onder de regenboog. Voor de muzikale 
ondersteuning zorgen de Nightingirls.
Iedereen die zich aangesproken voelt, nodigen we uit om naar 
Gendringen te komen. De kerk is open vanaf 18.30 uur. De 
viering begint om 19.00 uur.
Na afloop van de viering nemen we bij een kopje koffie of thee 

even tijd voor persoonlijke 
ontmoetingen.
Wilt u thuis meeluisteren of 
later nog eens beluisteren, 
ga dan naar: You Tube H. 
Martinus Gendringen.

Leden van de werkgroep,
Annemie Migchelbrink, Truus 

Willemsen, Joop Kraan en Willa 
Holterman

Foto: Mariëtte Venhorst

Aanmelden Eerste 
Heilige Communie
In het voorjaar van 2023 is er weer de 
gelegenheid voor kinderen vanaf groep 
4 om de Eerste Heilige Communie te 
ontvangen. Kinderen die vorige jaren 
niet de Eerste Heilige Communie hebben 
ontvangen, maar daar wel voor in 
aanmerking kwamen, kunnen dat dit jaar 
alsnog doen.

De voorbereiding
De voorbereiding wordt verzorgd door de 
werkgroepen Eerste Communie van onze 
parochie (Doetinchem en Ulft), waarbij nauw 
samengewerkt wordt tussen de verschillende 
locaties. Deze werkgroepen verzorgen de 
bijeenkomsten voor de kinderen, alsook 
enkele ouderavonden. Na uw aanmelding 
zal u tijdig informatie ontvangen over het 
volledige programma.

Aanmelding
Uiterlijk tot en met 15 december kunt u 
uw kind opgeven voor de Eerste Heilige 
Communie. De inschrijving gebeurt enkel via 
het digitale aanmeldformulier, dat u kunt 
vinden op de website (www.maria-laetitia.nl).

Mocht u andere kinderen kennen dan uw 
eigen kinderen die in aanmerking komen 
voor de Eerste Heilige Communie, stel ze 
gerust op de hoogte van het programma 
dat in het voorjaar weer gaat beginnen. 
We hopen dat het weer een mooie periode 
wordt waarin kinderen thuis kunnen raken in 
de kerk en in het geloof.

Namens de werkgroepen,
pastor Paulus Tilma

Bij kaarslicht vieren, de Gulden Mis
De energierekening wat drukken door de kachel wat lager 
te zetten en minder stroom te verbruiken. Het lijkt wel of de 
traditie van de kerk hier eerder mee te maken heeft gehad: de 
Gulden Mis in de Advent, waarbij de kerk alleen door kaarslicht 
is verlicht! Goed voor de energierekening, maar nog beter voor 
onze voorbereiding op kerst! Deze bijzondere eucharistieviering 
is een votiefmis ter ere van Maria, met wie we in de Advent 
verwachtingsvol mogen toeleven naar het geboortefeest van Jezus. 
Deze Gulden Mis is op woensdagavond 14 december om 19.00 
uur in de OLV ten Hemelopneming in Doetinchem. U bent allen 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens deze viering vragen we Maria te bidden voor de noden 
die er leven in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Als 
moeder van Jezus wil zij ons graag laten delen in de vreugde van 
de geboorte van onze Verlosser. Een mis bij enkel kaarslicht wil dat 
verlangen uitdrukken en in ons de hoop versterken! 
Van harte welkom!

Vormselviering
Op zondag 30 oktober hebben 16 kinderen uit onze geloofs-
gemeenschappen in Doetinchem het sacrament van het Vormsel 
ontvangen. Vanaf september hebben zij zich in twee groepen, 
in Doetinchem en Ulft, hierop voorbereid. Hierin leerden ze over 
de Heilige Geest, de Helper, over het 
christelijk gebed, missie en geloof.
Kardinaal Eijk ging voor in de 
Vormselviering, die in zijn preek het 
leven vergeleek met een gebouw, waarin 
verschillende deuren opengemaakt moeten 
worden. Zo zijn er verschillende scholen 
waar je binnenstapt, en wanneer je ouder 
wordt, wordt de keuze tussen verschillende 
schooldeuren steeds groter. Ook de deur 
naar het geloof moet opengemaakt 
worden, en dat gaat soms moeilijk en 
stroef, zoals een grote zware voordeur. 
Maar de heilige Geest wordt ons gegeven 
om ons te helpen ook deze deur te 
openen. 
We feliciteren alle vormelingen met dit 
sacrament en we wensen ze toe dat ze de 
kracht van de heilige Geest mogen ervaren 
in hun leven!
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Parochie Maria Laetitia

GEESTELIJKE VERZORGING 
SLINGELAND ZIEKENHUIS DOETINCHEM

ZOEKT
VRIJWILLIGERS

In het Slingeland Ziekenhuis is iedere zondagmorgen een kerkdienst of een 
meditatieve bezinningsbijeenkomst. Vieringen/meditatieve bezinningsbijeenkomsten 
vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in het auditorium van het ziekenhuis. 

Hierbij zijn er voorgangers uit verschillende tradities: de 1e en 3e zondag van de 
maand hebben een RK karakter, 2e en 4e zondag van de maand Protestants, 

de 5e en incidenteel een andere zondag hebben een algemeen karakter in de vorm 
van meditatieve bezinningsbijeenkomsten. 

Op vrijdagmiddag worden de patiënten door een groep vrijwilligers uitgenodigd voor 
de kerkdienst. Ook op zondagmorgen werken verschillende groepen vrijwilligers om 

alles mogelijk te maken.  

Voor de vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om 
patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag.

Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op 
vrijdagmiddag beschikbaar zijn van 13.30 tot 16.00 uur. Dit kan ook op invalbasis. 

Wij bieden:
 - een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
 - werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
 - één keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
 - reiskostenvergoeding.

Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte 
uit om contact op te nemen met de geestelijke verzorging:

Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging, 
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, 

Tel. 0314 – 32 91 81. 
Mail: geestelijkeverzorging@slingeland.nl

Parochiaan met 
financiële kennis 
gevraagd

Voor het controleren van de 
jaarrekening van onze parochie 
zoekt het bestuur een parochiaan 
met kennis van administratieve en 
boekhoudkundige vastleggingen 
en de daarbij behorende financiële 
overzichten.

De gevraagde tijdsbesteding bedraagt 
enkele dagdelen tot enkele dagen per 
jaar, geconcentreerd in de tweede helft 
van maart.  

De jaarrekening van de parochie wordt 
jaarlijks in april vastgesteld na controle 
door leden van de controlecommissie. 
Deze commissie brengt van haar 
bevindingen een kort schriftelijk verslag 
uit aan het bestuur.
De controlecommissie bestaat uit twee 
leden en het is wenselijk dat aantal uit 
te breiden, zodat de continuïteit van 
deze belangrijke werkzaamheden ook 
voor de toekomst gegarandeerd is.

Contact kan via het e-mailadres 
‘penningmeester@mlparochie.nl’, of op 
telefoonnummer 06 - 82 93 22 79.

Thijs Kemperman,
penningmeester RK-parochie Maria Laetitia

Geslaagde informatieavond over Lourdesbedevaart
Op donderdagavond 10 november werd in Ulft een informatieavond gehouden 
over de komende Lourdesreis in de meivakantie van 2023 (29 april t/m 6 mei). De 
werkgroep bedevaarten van onze parochie sluit met deze pelgrimstocht aan bij het 
initiatief van de grote bedevaart die het aartsbisdom Utrecht eens in de drie jaar 
maakt. 
Na een openingsgebed en kennismaking met de leden van de werkgroep werd een korte 
film vertoond die een goede impressie gaf van wat Lourdes inhoudt. Daarna werd onze reis 
toegelicht en werden de nodige vragen beantwoord. Het was een plezierig samenzijn met 
ruim 35 mensen.

Wilt u zich ook aansluiten bij onze reis? Dat kan. 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. 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.
De deelnemers aan de reis komen weer bij elkaar op maandag 13 maart 2023 in Doetinchem 
(Mariakapel). De avond begint om 20.00 uur.

Week van Gebed voor Eenheid

In de week van 15 t/m 22 januari is het 
wereldwijd de Week van Gebed voor Eenheid. 
In deze week bidden de verschillende 
christelijke kerken om eenheid, zoals Jezus 
dat aan zijn leerlingen gevraagd heeft. In 
Doetinchem verzorgen verschillende kerken 
elke avond deze week een gebedsviering. 
Ook onze parochie doet daar aan mee. 
Op dinsdag 17 januari om 20.00 uur 
is in de Paskerk een gebedsviering. De 
gebedsvieringen van de andere kerken 
in deze week kunt u vinden op onze 
parochiewebsite. Gebed om eenheid is in 
onze tijd meer dan nodig. Laten we samen 
God vragen zijn Geest van eenheid te zenden 
om onze kerken te leiden. U ben allen van 
harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

VIP-behandeling…
Het mag u niet ontgaan, de Actie Kerkbalans 
die wordt gehouden van 14 tot 28 januari 
2023. Onder het motto ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’ wordt ook u 
gevraagd om een financiële bijdrage, want 
ook in uw eigen geloofsgemeenschap is uw 
ondersteuning van groot belang. Vandaar dat 
u op velerlei manieren wordt herinnerd aan 
de actie met posters, brieven, folders en met 
bijvoorbeeld deze ‘rode loper’. Niet alleen 
een geheugensteuntje maar ook dé manier 
om als kerkganger ‘het-rode-lopergevoel’ te 
ervaren.                                   Foto: Kerkbalans

Stop de oorlog! 
De afgevaardigden van de bisschoppen-
conferenties in de Europese Unie doen 
een oproep aan Rusland om de vijande-
lijkheden tegen Oekraïne onmiddellijk 
op te schorten en aan alle partijen om te 
werken aan een oplossing voor het con-
flict. De bisschoppen waren bij elkaar op 
de plenaire vergadering van Comece in 
Brussel, die half oktober werd gehouden. 
Zij pleiten in een gezamenlijke verklaring 
ook voor eenheid in de EU. De Commissie 
van de bisschoppenconferenties van de 
Europese Unie uit in de verklaring “diepe 
droefheid over het afschuwelijke men-
selijke leed dat het volk van Oekraïne is 
aangedaan door de brute militaire agres-
sie die door de Russische autoriteiten is 
geïnitieerd”. De bisschoppen getuigen 
van de verbondenheid met “de miljoenen 
vluchtelingen en met al diegenen die 
lijden onder deze waanzin van oorlog”. 
Daarnaast spreken ze hun bezorgdheid 
uit dat recente acties “een verdere uit-
breiding van de oorlog met rampzalige 
gevolgen voor de mensheid kunnen 
riskeren”.
Oproep tot Europese eenheid
Ook door de dramatischer wordende 
sociaal-economische gevolgen van deze 
oorlog voor burgers in Europa en daar-
buiten benadrukken de EU-bisschoppen 
“de diepe waarde van de Europese Unie 
en haar oprichtingsvisie”. Zij moedi-
gen de politieke leiders sterk aan “hun 
eenheid te bewaren en zich te blijven 
inzetten voor het Europese project”. De 
EU-bisschoppen sluiten hun verklaring af 
met “een nadrukkelijke oproep aan de 
agressors, om onmiddellijk de vijandelijk-
heden op te schorten, en aan alle partijen 
om zich open te stellen voor onderhan-
delingen over ‘serieuze voorstellen’ voor 
een rechtvaardige vrede, om te werken 
aan een oplossing voor het conflict, die 
het internationaal recht en de territoriale 
integriteit van Oekraïne respecteert”.

Altijd verbonden
Op zondagavond 22 januari vindt een 
herdenkingsavond plaats voor iedereen in onze 
parochie die het fijn vindt om in alle rust stil te 
kunnen staan bij het overlijden van een dierbare. 
Samen met anderen herinneren kan nabestaanden 
ondersteuning geven en een gevoel van (h)erkenning 
bieden. De bijeenkomst heet Altijd Verbonden 
en is bedoeld om samen herinneringen op te 
halen. Dat is voor iedereen waarschijnlijk anders: 
soms is het verdriet nog heel vers, voor anderen 
is het is het afscheid alweer even geleden. De 
organisatoren streven naar een sfeervol samenzijn 
– een avond in het teken van licht, verbinding en 
herdenken – waarbij wordt geluisterd en gekeken 
naar gedichten en verhalen, afgewisseld met (live) 
muziek. Tussendoor worden namen van overleden 
dierbaren genoemd en worden kaarsjes voor hen 
aangestoken. De avond wordt georganiseerd door 
Angelique Thuis (ritueelbegeleider) en Jeanette 
Koster (uitvaartbegeleider). De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door Emma Ebbers en Roos Hulshof. Deelname is kosteloos.
Waar? Groepsaccommodatie  de Paasberg in Tuit 7 in Terborg.
Wanneer? 22 januari 2023, vanaf 18.30 uur (zaal open om 18.00 uur), 
na afloop - rond 19.30 uur -  tijd voor koffie/thee en napraten.
Voor wie? Alle parochianen uit de Parochie Maria Laetitia.
Aanmelden via info@angelique-thuis.nl of info@kosteruitvaartbegeleiding.nl. 
U kunt u ook telefonisch aanmelden via resp. 06 - 19 13 20 36 of 06 - 25 19 56 69.

Eigen foto’s

Op audiëntie
Op vrijdag 11 november waren de 
Nederlandse bisschoppen op audiëntie bij 
paus Franciscus. 
De ontmoeting maakte onderdeel 
uit van het Ad Liminabezoek van de 
bisschoppenconferentie aan Rome. 
‘De paus nam er ruim de tijd voor, in een 
spontaan gesprek, met vragen over en 
weer’, zoals bisschop Van den Hende het 
omschreef. 

Foto: RKK/Ramon Mangold
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Parochie Maria Laetitia

Taal

In Texas, niet ver van de Golf van Mexico, 
ligt het stadje Nederland. Er staat 
een Hollandse windmolen en… een 
gemeentelijk bord met de vermelding dat 
het is gesticht in 1897 door immigranten 
uit The Netherlands. Hun geboorteland, zo staat er, ‘leed aan 
overbevolking, een uitgemergelde bodem en geringe hoop 
op bloei’. Ze hadden The Netherlands en het ontbreken van 
toekomstperspectief verruild voor Amerika en de door dat land 
‘gepresenteerde overvloed’. Dat moet wat beloofd hebben! Bij 
hun aankomst bleek de werkelijke situatie minder rooskleurig: 
ze kwamen aan in een moerassig gebied, waar het die winter 
zo extreem koud was als nooit meer sindsdien. Het is nu een 
welvarend stadje van 17.000 inwoners, maar destijds hadden 
de immigranten naast ellende eigenlijk alleen maar elkaar en 
hun taal. Hun Engels stelde waarschijnlijk weinig voor; vandaar 
wellicht die potsierlijke plaatsnaam. 

Het is bekend, taal is voor iedereen van levensbelang, maar er 
zijn kennelijk ongewone omstandigheden nodig om het echt te 
beseffen. Ik kwam daar thuis over aan het namijmeren, nadat ik 
tijdens de mis (in de Paskerk in Doetinchem) onwillekeurig had 
gezien dat enkele mensen het Latijnse Paternoster nadrukkelijk 
meebaden. Dit mooie gebed spreekt me veel meer aan in de 
vorm van ‘ons’ Onzevader. Misschien waren het Oekraïners, 
bedacht ik, die meegekomen waren met de man en de vrouw 
die op dwarsfluit en piano de zang begeleidden. Ze kunnen de 
eredienst van de eucharistieviering uiteraard goed volgen, maar 
de vele Nederlandse tekstdelen, waaronder de preek, gaan aan 
hen voorbij. Dan is het een uitkomst het Paternoster te kunnen 
meebidden.

In onze kerk zie je veel mensen die vanuit het buitenland hier 
zijn gekomen en een vaste plek hebben gevonden. Velen van hen 
ken ik en wij zien elkaar graag. Ze komen uit, om maar eens te 
noemen, Bosnië, Syrië, Irak, Polen en onlangs nog kon u in de 
Vreugdebode nr. 5 het geschreven portretje van Octavio Mucuta 
uit Angola lezen. Hij is acoliet. John en Nathalie Possik uit Syrië 
zijn dat ook, evenals Elias en Leen Butrous uit Syrië en Dilon en 
Emilia Warda, wier ouders uit Irak hier zijn gekomen. Maar ook 
wordt er vrijwilligerswerk gedaan door diverse mensen die ooit 
van ver of heel ver in onze regio zijn komen wonen. In meer of 
mindere mate hebben ze zich aanvankelijk misschien gevoeld als 
destijds die Nederlanders in dubbele zin in Amerika. Ik hoop dat 
ze hier helemaal thuis zijn. Dat zou dan natuurlijk mede te danken 
zijn aan het feit dat ze hier vrijelijk hun christelijke geloof kunnen 
beleven en ook dat ze hun moedertaal konden spreken en wel zo 
lang dat ook het Nederlands vertrouwd en eigen werd. 
Voor ons allen wens ik dat we een vreugdevol kerstfeest 
tegemoet gaan, ook de Oekraïners die hopen op een spoedige 
terugkeer naar hun vaderland. Ik hoop en wens van harte dat ze 
de kerstwens naar elkaar kunnen uitspreken in hun vaderland, in 
hun moedertaal en onbekommerd. Zalig Kerstmis!

Gerard Bomers    

Torentje, torentje bussekruit

Impulz-jaarprogramma 2022-2023
Hieronder vinden jullie het (voorlopige) Impulz-
jaarprogramma voor 2022-2023. Reserveer deze data alvast 
in je agenda! Meer informatie volgt.
- 9 december: Verdieping in de Bijbel met de YouCatbijbel #2
- 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

Avond van Barmhartigheid 
in Doetinchem
„Mijn beste jongeren, aan het einde van het Heilig Jaar vertrouw 
ik jullie het teken van dit Jubeljaar toe: het kruis van Christus! 
Draag het over de hele wereld als een symbool van de liefde van 
Christus voor de mensheid en verkondig aan iedereen dat alleen 
in Christus, die gestorven en opgestaan is uit de dood, redding en 
verlossing te vinden zijn.” – Paus Johannes Paulus II, Rome, 22 
april 1984.
Al bijna 30 jaar trekt dit kruis, dat tegenwoordig 
bekend staat als het WJD-kruis, samen met 
een icoon van Maria de wereld rond. Dit jaar 
is vanuit Rome een Nederlands WJD-kruis 
uitgezonden. Van 14 oktober tot 6 november 
trok dit kruis – van 4 meter lang – in een bus 
samen met andere jongeren door Nederland, en zo arriveerde het 
kruis op 4 november ’s avonds ook in Doetinchem. 

We begonnen de avond met een maaltijd (zie foto). Daarna 
werden het kruis en de icoon de kerk binnengedragen, gevolgd 
door een avond van barmhartigheid met mooie liederen, 
aanbidding, gebed en biechtgelegenheid. We sloten de avond af 
met een gezellige borrel. 
Begin augustus 2023 vinden in Lissabon in Portugal de 

Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Miljoenen jongeren (16 tot 30 
jaar) komen dan van over de hele wereld samen om het katholieke 
geloof te vieren. Ook vanuit jongerengroep Impulz zullen er 
jongeren deelnemen aan deze reis. Mocht je hier meer over willen 
weten, kijk dan vooral even op www.wjd.nl, stuur mij een mailtje 
(marceljansen@outlook.com) of neem contact op met een van de 
pastores.                                                                             Marcel

Ook moeite om 
financieel rond 
te komen?
Met de stijgende lasten moeten veel mensen op dit moment 
goed op de kleintjes letten. Als u zich daarin herkent, bent u 
niet de enige. Gelukkig heeft de Gemeente Doetinchem een 
flink aantal regelingen aangepast. De bijzondere bijstand 
is toegankelijker, het Meedoenarrangement staat open 
voor inkomens tot 130 procent van de bijstandsnorm, de 
energietoeslag is weer beschikbaar, enz. 
Komt u in de problemen? Heeft u de verwarming uit staan 
of heeft u geen geld meer voor warm eten? Zoek hulp! De 
regelingen zijn daarvoor en buurtcoaches of de mensen van het 
PAD helpen u graag op weg om een aanvraag in te dienen. De 
gemeente is ook bezig de gemeentelijke zorgpolis (van Menzis) 
nog aantrekkelijker te maken. Laat u adviseren op het moment 
dat u binnenkort uw ziektekostenverzekering voor 2023 weer 
moet afsluiten.
Het Buurtplein heeft iedere dag ergens in Doetinchem een 
inloopspreekuur (https://www.buurtplein.nl/buurtplein-inloop). 
Een alternatief is het formulierencafé in de bibliotheek. En 
natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het PAD (www.
padoetinchem.nl of bel: 06 - 52 22 57 63).
Laat de gelegenheid om een beetje extra steun in de rug te 
krijgen niet glippen! We leven in een dure tijd en een beetje 
extra ondersteuning kan uw geldzorgen verminderen.

Peter Bob Peerenboom, voorzitter PAD

Kerstactie 2022
Parochiële Caritas Instelling Parochie 
Maria-Laetitia

Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met 
de mensen in onze omgeving, die een extra 
steuntje in de rug juist met de feestdagen 
heel goed kunnen gebruiken. 
Dit doen we in de vorm van een mooie kerstattentie, voor 
mensen die het moeilijk hebben omdat ze ziek zijn of alleen, al 
dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen 
die het financieel moeilijk hebben. 
Om deze actie mogelijk te maken vragen we een financiële 
bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas 
Instelling: 
  IBAN nr.: NL54RABO 0159066085 t.n.v. 
  PCI Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2022
Hopelijk kunnen wij op deze manier, samen met u, veel mensen 
in onze geloofsgemeenschappen met een mooie kerstattentie 
verrassen.
  Hartelijk dank voor uw bijdrage
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is  meer dan ondersteuning 
in financiële noodsituaties. De PCI is onderdeel van Diaconie 
- een belangrijk lichaam binnen de katholieke kerk. Zij wil 
dienstbaar zijn aan mensen met financiële en/of sociale noden, 
uit liefde tot God.           
Wanneer u iemand kent - of zelf iemand bent - bij wie een kerst-
attentie zeer welkom zal zijn, geef dit dan alsjeblieft door aan 
een van onze pastores of aan de contactpersoon van de PCI in 
uw locatie. Namen en telefoonnummers staan in elke uitgave 
van de Vreugdebode. 

Deelkasten in de gemeente Doetinchem 
Heeft u ze al ontdekt, de deelkasten in onze gemeente?  
Op meerdere plekken in Doetinchem, Wehl en 
Gaanderen treft u kasten aan, zoals u ziet op de foto. 

Door de inflatie wordt alles duurder. Soms is er te 
weinig geld om alle boodschappen te kunnen betalen. 
Niets om je voor te schamen, steeds meer mensen 
hebben er mee te maken.  
Via de Deelkasten kunnen we elkaar helpen. Op deze 
manier gaan we ook voedselverspilling tegen.  
Want er wordt in Nederland nog steeds veel teveel 
eten weggegooid. 
 

 
Bent u nieuwsgierig naar de verschillende locaties van de Deelkasten? 
De meest actuele informatie vindt u hier: 
https://www.pg-doetinchem.nl/deelkasten-doetinchem-gaanderen-wehl/  

 

Contactgegevens Deelkasten Doetinchem-Gaanderen-Wehl: 

Tel. 06 3050 1564 

Mail Deelkastjes.doetinchem@gmail.com  

  

 

Het werkt simpel. Wie wat kan missen, zet houdbare levensmiddelen of -
verzorgingsproducten in de Deelkast. Wie wat nodig heeft, haalt het eruit.  

Ruilen mag natuurlijk ook.   

Iedereen mag meedoen. Zo helpen we elkaar! 

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
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

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

Dooprooster 1e helft 2023  Parochie Maria Laetitia

Dopen   Doopvoorbereiding 

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

Doetinchem 22 jan 13.30 u P.T. woe 11 jan 20.00 u
Ulft 8 jan 12.00 u  H.P. woe 21 dec 20.00 u
Doetinchem 5 feb 13.30 u H.P.  woe 25 jan 20.00 u
Ulft 5 feb 12.00 u M.S. woe 18 jan 20.00 u
Doetinchem 16 april 13.30 u M.S. din 28 mrt 20.00 u
Ulft 23 april 12.00 u M.S. din 4 april 20.00 u
Doetinchem 28 mei 13.30 u P.T. woe 17 mei 20.00 u
Ulft 4 juni 12.00 u M.S. woe 17 mei 20.00 u
Doetinchem 25 jun 13.30 u P.T. woe 14 jun 20.00 u
Ulft vervalt    

Impulz
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Parochie Maria Laetitia

Geef vandaag voor de 
kerk van morgen
In januari gaat Actie Kerkbalans van 
start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. 
Tijdens deze actie krijgen al onze 
parochianen het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. 
We hopen dat we ook in 2023 weer op 
u mogen rekenen! 

De kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons, maar 
ook voor de generaties na ons van grote 
waarde. Na een paar lastige jaren staan 
de kerkdeuren nu weer wagenwijd 
open en daar zijn we dankbaar voor! 
Daarom is het nu tijd om weer vooruit 
te kijken. Zodat we ook in de toekomst 
van betekenis kunnen zijn voor mensen 
die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Uitnodigend kunnen zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich 
hebben. Door vandaag te geven, maken 
we de kerk van morgen mogelijk. 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe 
daarom mee aan de Actie Kerkbalans.

Groot 
Utrechtse 
kerst-
spektakel
Museum Catharijneconvent organiseert 
van zaterdag 17 december 2022 tot en 
met zondag 8 januari 2023 een gratis 
toegankelijk kerstspektakel. 
„Kom met z’n allen kerst vieren in Museum 
Catharijneconvent! Iedereen is welkom 
om samen kerst te beleven en om te 
komen kijken naar de mooiste en grootste 
Napolitaanse kerststal buiten Italië die staat 
te stralen in Utrecht. Absoluut het ultieme 
‘kerstgevoel’!”, zo nodigt het museum uit. 

Museum Catharijneconvent: „Wij zijn dol 
op kerst! Vorig jaar konden we gigantisch 
veel extra figuren aankopen. Daarmee wordt 
een nieuw spectaculair decor gebouwd, 
bestaande uit typisch Utrechtse locaties. 
Zo zullen onder meer de Domtoren, de 
grachten, de Winkel van Sinkel en de 
Utrechtse Bloemenmarkt te zien zijn.”

De tocht vanuit de pandhof van het museum 
naar de kerststal duurt zo’n 25 minuten. 

17 december-8 januari (dagelijks, 
Nieuwjaarsdag gesloten), Museum 
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 
Utrecht, meer info: 
www.catharijneconvent.nl/
tentoonstellingen/zininkerst/

Nieuwe website 
Wereldjongerendagen 
2023
Nieuws en informatie over de reisprogram-
ma’s naar de Wereldjongerendagen 2023 in 
Lissabon en activiteiten in voorbereiding op 
deze WJD vindt u op een nieuwe website. 
Op WJD.nl kunnen jongeren alvast in de 
stemming komen voor de dagen en van de 
plek waar ze plaatsvinden: Lissabon. De 
Portugese hoofdstad zal van 1 tot en met 
6 augustus 2023 het toneel zijn van het 
grootste jongerenevenement ter wereld. 
Op de website zijn nieuwsberichten en 
WJD-info en -achtergronden te vinden, 
interviews te lezen en filmpjes te bekijken. 
Ook zijn de diverse reizen uitgelicht vanuit 
de bisdommen naar de WJD. Op de website 
is bovendien informatie te vinden over de 
WJD@home: een ‘mini-WJD’ op Ameland 
van 27 tot en met 29 januari 2023, voor 
jongeren van 15 tot 30 jaar, om alvast de 
smaak te pakken te krijgen voor Lissabon.

Uw Vreugdebode
Volgend jaar zal de Vreugdebode zes 
keer verschijnen. Scherp gestegen 
druk- en papierkosten maken het 
noodzakelijk om het aantal edities terug 
te brengen van zeven naar zes. Toch zijn 
we verheugd dat we zes volwaardige 
edities kunnen maken, zoals u van ons 
gewend bent. Met nieuws, columns, 
achtergrondverhalen, informatie uit de 
geloofsgemeenschappen en uiteraard 
een vieringenrooster. 
De zes edities van 2023 verschijnen op:
3 februari, 24 maart, 9 juni, 25 
augustus, 20 oktober en- 8 december.

Adventsactie 2022: 
‘Ieder kind een goede 
start’
Onder het motto ‘Ieder kind een 
goede start’ voert Adventsactie dit jaar 
campagne voor een goede start in het 
leven voor ieder kind. Eén op de 27 
kinderen sterft voor het vijfde levensjaar. 
Tijdens de Advent vraagt Adventsactie 
aandacht voor hoop. Hoop op de komst 
van het Licht. Hoop op een betere 
wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle mensen 
een waardig leven kunnen leiden. 

Adventsactie: „Laten we alle kinderen 
een kans geven op een goede start in het 
leven.” Immers: kinderen die zich in hun 
eerste levensjaren gezond ontwikkelen, 
hebben meer kans op een goede 
toekomst en een leven zonder extreme 
armoede. 
Adventsactie gunt alle kinderen die kans. 
Daarom steunt de landelijke campagne 
dit jaar vier projecten die bijdragen aan 
een goede start in het leven van jonge 
kinderen. De projecten richten zich op 
de vroege ontwikkeling van kinderen, 
het voorkomen van ondervoeding 
en kindersterfte, toegankelijke 
gezondheidszorg en een veilig en gezond 
leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? 
Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt uw 
gift overmaken op rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie.

Nieuws van Present 
Doetinchem
De Huiskamer: plek 
voor ontmoeting van 
Present Doetinchem
Burgemeester Boumans opende eind 
oktober De Huiskamer. De locatie waar 
Present Doetinchem ontmoetingen 
organiseert tussen Doetinchemmers en 
statushouders. Dit keer hoefde hij geen lint 
door te knippen. In plaats daarvan knoopte 
hij een vlaggenlijn met de wereldkaart aan 
elkaar. „Dit staat symbool voor verbinding 
tussen mensen uit alle culturen”, vertelt 
Jasmijn Wagenaar, projectcoördinator 
statushouders bij Present Doetinchem.

Boumans vertelde dat het niet makkelijk is 
om je zomaar in een ander land te vestigen. 
„Wat je hoopt als je ergens komt waar 
je niemand kent, is dat er mensen zijn 
die je ontvangen.” Present doet dit in De 
Huiskamer. Maar ook bij andere activiteiten 
met statushouders. Nieuwsgierig welke 
activiteiten dat zijn, neem dan een kijkje op 
presentdoetinchem.nl/statushouders. We zijn 
nog op zoek naar mensen die zich voor korte 
of langere tijd met statushouders willen 
verbinden. Doet u mee?

Christelijke jongerengroepen zetten zich in 
voor Achterhoekers
Ruim tachtig jongvolwassenen vanuit het 
hele land hebben zich eind augustus ingezet 
voor kwetsbare mensen in de Achterhoek. 
„Erg leuk om een beetje van onze tijd te 
delen met deze ouderen. We vonden het 
erg gezellig en volgens ons hebben de 
ouderen ook genoten”, vertelde een groep 
vrijwilligers na afloop.
Ruim een maand later kwamen er 
tachtig studenten van de Zwolse 
studentenvereniging Ichtus naar de 
Achterhoek voor hun introductieweekend. 
„Het was prachtig dit samen te doen en zo’n 
grote verandering te zien in zo’n relatief 
korte tijd. Het raakte me dat de bewoonster 
moest huilen van dankbaarheid!”, was een 
van de reacties van de studenten. 
Beide groepen verbleven meerdere dagen 
in de Achterhoek en wilden zich graag een 
dagdeel inzetten voor een ander. Present 
Doetinchem en Bronckhorst organiseerden 
de projecten voor hen. Beide groepen gingen 
aan de slag bij acht projecten. Er werden 
tuinen opgeschoond, rollators en rolstoelen 
gewassen, bingo gespeeld, geschilderd en 
een hek gemaakt bij een gezinshuis. 

Help ons mee en doneer!
Samen opkomen voor mensen die wel wat 
hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen 
blij van! Present helpt al bijna negen jaar 
Doetinchemmers die leven in armoede en 
gezondheidsproblemen en een klein netwerk 
hebben. Dit doen we door vrijwilligers te 
verbinden met deze kwetsbare mensen 
die praktische hulp en een moment van 
aandacht nodig hebben.
Om dit werk te blijven doen heeft Present 
Doetinchem jouw hulp hard nodig. Voor 
een blijvende impact in Doetinchem zijn we 
afhankelijk van mensen die het ideaal van 
Present omarmen. Steun ons daarom met 
een donatie. Scan de QR-code en vul het 
bedrag in dat je graag wilt doneren.

Zelf Present zijn?
Wil jij ook iets betekenen voor iemand 
anders? Kijk dan op: 
www.presentdoetinchem.nl.
Wil je op de hoogte blijven van onze 
projecten, kijk dan op: 
facebook.com/PresentDoetinchem/.
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Kindje Jezus in de Kribbe,
U bent een kindje net als ik.

Ik houd zoveel van U
en ik wil U een plekje in mijn 

hartje geven.
Amen

    Advent en Kerstmis
   In de Advent kijken uit naar de geboorte van Jezus. In de kerk 
en misschien ook thuis is er een Adventskrans met vier kaarsen. 
Elke zondag van de Advent steken we een kaars extra aan; als alle vier de 
kaarsen branden weten we dat het bijna Kerstmis is. Dat is het feest waarop 
we vieren dat Jezus is geboren!
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Twijfelde Johannes?
Wist hij niet zeker of Jezus de Zoon van God was, of wilde hij dat zijn leerlingen het zelf 
zouden ontdekken en stuurde hij ze daarom naar Jezus toe? In ieder geval gaf Jezus een mooi 
antwoord. Jezus houdt niet van opscheppen. Hij zegt daarom: ‘kijk maar goed’. 
Want mensen die alleen maar goede dingen doen, zijn kinderen van God.

Via deze link vind je knutselwerkjes 
en kleurplaten voor advent & kerst tijd 

Is Jezus echt de Zoon van God?
De Advent is een goede tijd om Jezus beter te leren kennen. 
Op de derde zondag lezen we een verhaal over Johannes de Doper 
en Jezus. Johannes de Doper leeft in de woestijn en leidt een streng 
en sober leven. 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (11, 2-11)
Johannes de Doper zit in de gevangenis. Leerlingen van Johannes 
vertellen hem over Jezus. Johannes stuurt zijn leerlingen naar Jezus toe. 
Vraag maar of Jezus echt Gods Zoon is. Jezus zegt: ‘Kijk maar wat Ik 
doe. Ik help de zieken, de kreupele mensen kunnen weer lopen en blinde 
mensen kunnen weer zien. Zeg dat maar tegen Johannes de Doper. Dan 
weet hij genoeg’.

 
RK Kids.nl is afhankelijk

van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen
door een donatie over te

maken op NL04 INGB
0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v.
RK Kids.nl

 
 

 
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl
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H. Lucia
Tijdens de Advent, op 13 december, vieren we het feest van de H. Lucia. 
Zij was een heel bijzondere tiener. Wil je meer over haar weten? 
Luister dan naar de podcast met een (spannend)     verhaal 
voorgelezen door plebaan Michel Hagen. bit.ly/rkkids-Lucia-podcast

Parochie Maria Laetitia

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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Parochie Maria Laetitia

KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 10 december tot en met 8 februari 2023
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

KERKLOCATIES: weekendvieringen van 10 december 2022 tot en met 5 februari 2023

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

Zo. 11 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND

P. Tilma    

Zo. 18 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND

M. Smits/Volare

Za. 24 dec. 18.00 uur
Kerst-/familieviering
P. Tilma/ Singing Kids
Za. 24 dec. 21.00 uur

Nachtmis/ P. Tilma/Volare

Zo. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/In Laudem Dei

Ma. 26 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Cantor

zie andere locaties

Zo. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In Laudem Dei

Zo. 8 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/

gezinszondag
P.Tilma

Singing Kids

Zo. 15 jan. 11.00 uur
Eucha.vier./M. Smits

Volare

Zo. 22 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

In Laudem Dei

Zo. 29 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Monte Vino

Zo. 5 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

In Laudem Dei

Zo. 11 dec. 9.30 uur
Inspiratieviering
Merel en Elske

Za. 17 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Liberate

Za. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie-/familieviering
H. Pauw/Gelegenheidskoor

Za. 24 dec. 19.00 uur
Nachtmis/H. Pauw/Liberate

Zo. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw/Gemengd koor

zie andere locaties

Za. 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/Gemengd koor

Zo. 8 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/

driekoningen
P. Tilma

Gemengd koor

Za. 14 jan. 19.00 uur
Euch,vier./P. Tilma

Cantor

Zo. 22 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor

Za. 28 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Liberate

Zo. 5 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Gemengd koor

Za. 10 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 17 dec. Kerstconcert 
Ettens Mannenkoor

Za. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie-/familieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

zie andere locaties

Za. 31 dec. 17.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 7 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 14 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 21 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Kerkkoor

Za. 28 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 4 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering/Smits

Kerkkoor

Zo. 11 dec. 9.30 uur
H. Pauw/Kerkkoor Engelse 

mis 14.30 u./M. Smits

Zo. 18 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/Koor Dinxperlo

Za. 24 dec. 19.00 uur
Eucharistie-/familieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering 
M. Smits/Kerkkoor

Ma. 26 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

zie andere locaties

Zo. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/M.Smits

Kerkkoor

Zo. 8 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 15 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Koor Dinxperlo

Zo. 22 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 29 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 5 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

        Za. 10 dec. 17.30 uur
Euch,vier./M. Smits/Kerkkoor

Zo. 11 dec. 19.00 uur
wereldlichtjesdag/werkgroep

Za. 17 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma
Kerkkoor

Za. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/Koor Dinxperlo

zie andere locaties

Za. 31 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Za. 7 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 14 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 21 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 28 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 4 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Kerkkoor

H. Martinus
Gendringen

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 10 december tot en met 8 februari 2023

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 6 januari 19.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
vrijdag 3 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
   
donderdag 12 januari 14.45 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
donderdag 9 februari 14.45 uur Woord- en Communieviering M. Tankink
   
Den Ooiman online   
   
   

dinsdag 20 december 18.30 uur Woord-en Communieviering J. Brugman/M. Storteler
   
   
zaterdag 7 januari 15.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 14 januari 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d.Munckhof
zaterdag 21 januari 15.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 28 januari 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d.Munckhof
zaterdag 4 februari 15.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
   
zaterdag 7 januari 18.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 14 januari 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d.Munckhof
zaterdag 21 januari 18.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 28 januari 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d.Munckhof
zaterdag 4 februari 18.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
   
woensdag 4 januari 16.30 uur geen viering 
woensdag 11 januari 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 18 januari 16.30 uur Gebedsviering G. van de Velde
woensdag 25 januari 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 1 februari 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 8 februari 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 10 december

Zondag 11 december
3e zondag van de 

advent

Zaterdag 17 december

 Zondag 18 december
4e zondag van de 

advent

Zaterdag 24 december
kerstavond

Zondag 25 december
1e kerstdag

Maandag 26 december
2e kerstdag

Zaterdag 31 december
oudjaarsavond

Zondag 1 januari

Zaterdag 7 januari
Zondag 8 januari

openbaring des Heren
1e zondag d. h. jaar (A)

Zaterdag 14 januari
Zondag 15 januari

2e zondag d. h. jaar (A)

Zaterdag 21 januari
Zondag 22 januari

3e zondag d. h. jaar (A)

Zaterdag 28 januari
Zondag 29 januari
(do. 2 febr lichtmis)

3e zondag d. h. jaar (A)

Zaterdag 4 februari
Zondag 5 februari

5e zondag d. h. jaar (A)
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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   
dinsdag 17 januari 19.00 uur week van gebed om eenheid P. Tilma
   
elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
   
   
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)   
   
   
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 15.00-15.50u Openkerk met uitstelling 
   van het Allerheiligste 
elke 1ste vrijdag 14.45 uur Rozenkransgebed 



Viering kerstavond
Op kerstavond 24 december a.s. is er om 18.00 uur een gebeds-
viering in het kerkgebouw in Varsselder-Veldhunten. Het voormalig 
herenkoor van onze geloofsgemeenschap zal de viering opluisteren 
met mooie, traditionele kerstliederen. Organiste Silvia Verhey zal hen 
hierbij muzikaal begeleiden. Bij deze viering is iedereen welkom, 
ook gasten van CARE Travel sluiten aan. Het voormalig herenkoor 
Varsselder zal de viering opluisteren met kerstliederen. Na de viering 
is er koffie voor iedereen.

Sterk voor de kerk op dorpswebsite
Graag willen wij u er op attenderen dat onze werkgroep tegen-
woordig een eigen gedeelte op de dorpswebsite van Varsselder-
Veldhunten heeft. Voor meer informatie gaat u naar www.
varsselderveldhunten.nl en klik dan op het kopje ‘Sterk voor de 
kerk’. Hier kunt u bijvoorbeeld altijd de meest recente informatie over 
onze vieringen vinden.

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

Mooie jubileum-
processie op 
25 september
Niet alleen de vrijwilligers en het 
hele dorp dat de vlag uithing en 
de processie-altaren verzorgden, droegen hun steentje bij aan een 
mooie processie, maar zelfs het weer werkte mee. Onder grote 
belangstelling mochten we voor de 200ste keer uittrekken met 
het Allerheiligste in een waardige processie. Voorafgaand werd de 
eucharistie gevierd in het Aswinhuus, het dorpshuis en tevens de 
voormalige noodkerk. 
‘Samen verder, traditie getrouw.’ Dit motto kreeg op een prachtige 
wijze gestalte, ook al omdat enkele vrijwilligers na deze jubileumedi-
tie stopten. Gelukkig nemen enkele jongeren uit het dorp hun taken 
over. Zo blijft de toekomst van de processie in Azewijn gewaarborgd.

Koffiedrinken…
Met het sluiten van Het Kruispunt is het niet gedaan met het kof-
fiedrinken in de Ulftse Petrus en Pauluskerk. Op vrijdagmorgen kunt 
u na de eucharistieviering van 9.30 uur op de koffie komen. En wat 
dacht u van het koffiemoment na de eucharistieviering op de zondag-
morgen? U bent van harte welkom! Pastor Marcel Smits gaf nog aan 
dat er ook op de woensdagmorgen in Gendringen koffie klaarstaat, 
na de eucharistieviering. 

HELP! Oproep: 
vrijwilligers voor de zondag…
Heel graag blijven we op zondagmorgen in Ulft koffie en thee 
schenken. Maar net zo graag zouden we dat met wat meer 
vrijwilligers organiseren. De koffieschenkgroep dreigt inmiddels 
te klein te worden. Het schrikbeeld wordt dat elke zondag steeds 
dezelfde parochianen ‘aan de beurt’ zijn. Daarom deze oproep, 
vooral ook aan jongere parochianen, uit Ulft of een andere 
geloofsgemeenschap: is deze kleine taak niet iets voor jou? 
Hoe groter de club, hoe kleiner het aantal beurten. Vele handen 
maken licht werk! Aanmelden gaat makkelijk, op zondagmorgen 
bij de ‘schenkers van dienst’ of op een ander moment bij Guus 
van der Ploeg, tel. 06 - 13 69 73 67 of e-mail: ploeg111@
kpnplanet.nl. We horen graag van je! 

Allerzielen 2022
In een drukbezochte viering hebben we op woensdagavond 2 
november onze overledenen van het afgelopen jaar én al onze lieve 
doden herdacht. De werkgroep (Riet, Mariet en Annemie) ging voor in 
een Woord- en Gebedsdienst. Het Kerkkoor zong passende liederen. 
Onder het slotlied werd een kaartje met namen van de overledenen 
uitgedeeld. Na afloop namen velen het gedachteniskruisje mee naar 
huis. Van de gelegenheid om met een kop koffie of thee nog even na 
te praten werd druk gebruik gemaakt.

Allerzielen-
viering
Op 2 november was er 
een Allerzielenviering. 
Hierin werden met name 
de overledenen van het 
afgelopen jaar herdacht. 
Ook was er aandacht 
voor alle dierbaren die 
reeds eerder overleden 
zijn. De sfeervolle en 
drukbezochte viering werd 
muzikaal ondersteund 
door het koor Sereen. 
Na afloop was er 
een indrukwekkende 
bijeenkomst op het 
kerkhof. De vele kaarsjes rondom het kerkgebouw en op het kerkhof 
maakten er een mooi geheel van. De Gelderlander heeft de volgende 
dag een foto met een mooi bijschrift in de krant geplaatst. 

Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

AZEWIJN ULFT

Mededelingen 

Locatieraad: Voorzitter/catechese: Annie Venes, lid pastoraats-
groep, 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  
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 of met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77 
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Met ingang van 1 oktober zijn alle openingstijden veranderd 
(zie pagina 30).
Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het 
secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen (van 
10.00 tot 12.00 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.

Overleden 
-  Teun Röttger, overleden 30 september , 94 jaar.
-  Annie Westerveld-Lubbers, overleden 11 november , 88 jaar.
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel sterkte.

Inloopcentrum Het Kruispunt gesloten

Op 29 september ontving ons Ulftse inloopcentrum Het Kruispunt zijn 
laatste gasten. Door de aanwezigheid van (voormalige) vrijwilligers 
en pastores was het drukker dan we de laatste tijd gewend waren. 
Daarmee was het een samenzijn met een dubbel gevoel, zoals ver-
schillende gasten ook zeiden: „Ik vond het fijn hier. Jammer, dat er 
niet meer mensen kwamen.” Pastoor Hans Pauw sprak woorden van 
dankbaarheid: „Het Kruispunt was een goed initiatief. Maar we moeten 
ook reëel zijn: als er te weinig respons is , is het wijs om te stoppen. 
Dank aan alle vrijwilligers van het eerste uur. Dank aan de doorzetters 
van de laatste tijd.” Op de achtergrond in de foto haalt diaken Cor 
Peters onder toeziend oog van Jozefine Evers en Riet van Zantvoort het 
naambordje van Het Kruispunt van de muur. Daarmee is Het Kruispunt 
historie.

Kerstherberg
Tweede kerstdag vindt na twee 
jaar afwezigheid de traditio-
nele Kerstherberg plaats in het 
clubgebouw van Schutterij De 
Eendracht Ulft. De laatste keer is de 
Kerstherberg goed bezocht en iedereen heeft genoten. Het was gezellig. 
Er was volop gelegenheid om met elkaar te praten en de tweede kerst-
dag te vieren.
De Kerstherberg is in 2007 ontstaan uit een initiatief van de toenmalige 
Parochie De Verrijzenis. Schutterij De Eendracht wil deze traditie blijven 
voortzetten voor de gemeenschap. Iedereen is hier welkom. We denken 
hierbij vooral aan mensen die alleen of eenzaam zijn. De entree is gratis 
en bij binnenkomst krijgt u koffie of thee met een heerlijk sneetje kerst-
brood. De kerststal die jaren in de kerk gestaan heeft, staat opgesteld 
in het clubgebouw. Ook met het welbekende knik-engeltje. Al jarenlang 
lang heeft het engeltje een aantrekkingskracht naar de kinderen, omdat 
ze vriendelijk knikt als er een muntje ingeworpen wordt. De kerststal 
geeft het samenzijn gelijk het kerstgevoel, de stal met het kindje Jezus 
tussen Joseph en Maria. De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 
circa 17.00 uur en wordt aangekleed met gezellige muziek en voor de 
kinderen zijn er ook spelletjes. Graag zien we u tweede kerstdag in het 
clubgebouw van De Eendracht, Dr. Ariënsstraat 5a, Ulft.
Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik om u een zalig kerst-
feest en een zalig nieuwjaar te wensen.

Kerkhofteam blij 
verrast met gras-
maaimachine  
Ieder jaar collecteert Schutterij de 
Eendracht tijdens de kermismis voor 
een goed doel. Dit jaar was dat  het 
onderhoud van het Sint-Antonius 
kerkhof. De collecte was heel succesvol. Het kerkhofteam kon daarvan 
een mooie grasmaaimachine kopen. We zijn er erg blij mee! Dank aan 
alle gulle gevers en aan de schutters voor hun goede idee.        
Op de foto zien we een delegatie van De Eendracht en enkele leden 
van het kerkhofteam. Van links naar rechts: Anton Jutten, Theo Bruins, 
Ruben Peters (Eendracht), Jan Boland, Tonnie Bruins, Antoon Koster, 
Berry Kok (Eendracht).

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

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Overleden 
-  Op 12 oktober is Dinie Ketelaar-van de Pavert op 85-jarige 
leeftijd overleden. Haar uitvaart vond plaats op 19 oktober in 
Varsselder-Veldhunten. Wij wensen haar naasten veel sterkte toe.
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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

Mededelingen
Secretariaat: 
Elke eerste dinsdag van de maand.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Op zaterdag 7 januari is er om 19.00 uur een 
nieuwjaarsgebedsviering verzorgd door de werkgroep. Na deze 
viering is er gelegenheid voor koffie/thee en elkaar het beste te 
wensen voor het nieuwe jaar.
Kerstviering voor de kleintjes
’s Middags om 15.00 uur zal Wilma Pastoors het kindje wiegen 
wederom verzorgen. U bent hier met uw (klein)kinderen weer 
van harte welkom.

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Mariakapel
Onze vrijwilligers zijn volop bezig met het inrichten en afwerken 
van de Mariakapel, die we vanuit de Goede Herderkerk in Dinxperlo 
overgeplaatst hebben naar onze Cultuurkerk.
Het is de bedoeling dat, zodra het straatwerk gereed is, deze kapel 
dagelijks zal zijn geopend voor een stiltemoment of het opsteken van 
een kaarsje.
De kapel is bereikbaar via de deur in de glazen pui aan de straatzijde.
Als alles klaar is, hebben we  pastoor Hans Pauw bereid gevonden 
deze kapel in te zegenen.
De Locatieraad en zijn vrijwilligers wenst u allen een zalig kerstfeest 
en een gelukkig en gezond 2023.

Kerststal
Tijdens de kerstdagen zal de kerk van 11.00 tot 16.00 uur zijn 
geopend voor een bezoek aan de kerststal. Die zal worden 
opgebouwd en is op andere dagen ook vanaf de buitenzijde 
zichtbaar zijn voor de internationale kerststallenroute, vanaf 10 
december tot begin januari.

Kerst
In onze Cultuurkerk 
gaan we op 
eerste kerstdag de 
eucharistieviering, 
die in Doetinchem 
gehouden wordt in 
de Paskerk en mede 
verzorgd wordt door 
In Laudem Dei, live 
uitzenden via een 
groot tv-scherm. 
Aanvang 11.00 uur.
Gezamenlijk deze viering op deze manier bijwonen is nieuw en 
we hopen u hiermee toch in de nabijheid een viering  te kunnen 
aanbieden in de kersttijd.
Na afloop is er de gelegenheid om een kop koffie/thee te 
drinken, elkaar te ontmoeten en een zalig kerstfeest toe te 
wensen.

Goed om te weten...
•  Elke eerste woensdag van de maand is er Rozenkransgebed in 

de Cultuurkerk in Breedenbroek. Aanvang 18.30 uur. U bent van 
harte welkom om samen tot Maria te bidden en de geheimen te 
overdenken. Na afloop is er koffie/thee.

•  Per 1 november is het secretariaat van de geloofsgemeenschap 
De Goede Herder verhuisd. Het nieuwe adres luidt: 
Geloofsgemeenschap De Goede Herder, p/a Cultuurkerk, 
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek. Elke woensdagochtend 
bent u daar van 10.00 tot 12.00 uur harte welkom voor een 
praatje, bakje koffie, opgave intenties, vragen en wat u verder 
bezig houdt. Het telefoonnummer is ongewijzigd: 0315 - 65 14 96, 
evenals het e-mailadres: rkdinxperlo@mlparochie.nl.

•  Elke eerste dinsdag van de maand is er een oergezellige 
inloopochtend in de Cultuurkerk in Breedenbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur kunt u genieten van een lekkere kop koffie/thee, een 
praatje onder elkaar en dit onder de welluidende klanken van live-
muziek, door een groepje enthousiaste muzikanten.

•  Dinsdag 6 en maandag 19 december is de Cultuurkerk in 
Breedenbroek geopend van 10.00 tot 12.00 uur in het kader van 
de regionale actie Levende adventskalender. Eenieder, ongeacht 
geloofsovertuiging of anders, is van harte welkom. Er is dan 
volop gelegenheid om met mensen van gedachten te wisselen 
over bijvoorbeeld de advent, tijd van hoop, verwachting, licht, 
voorbereiding en uitzien naar de geboorte van het Kind van Vrede 
en verder. Ook staat de koffie/thee klaar en speelt er muziek. 
Kortom: zeker de moeite waard om te komen!

Advent
Dinsdag 6 en maandag 19 december is onze kerk geopend van 
10.00 tot 12.00 uur in het kader van de regionale actie Levende 
adventskalender. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of anders, is 
van harte welkom. Er is dan volop gelegenheid om met mensen van 
gedachten te wisselen over bijvoorbeeld de advent, tijd van hoop, 
verwachting, licht, voorbereiding en uitzien naar de geboorte van het 
Kind van Vrede en verder. Ook staat de koffie/thee klaar en speelt er 
muziek. Kortom: zeker de moeite waard om te komen!

Allerzielen 2021-2023
- Gerard Tangelder                                  79 jaar
- Agnes Tangelder-Geven                      80 jaar
- Theo Gal                                                79 jaar
- Theo Koenders (Kroeze)                      81 jaar
- Father Harrie Reusen                             82 jaar
- Theo Veendrick (oud-bestuurslid )        77 jaar
- Jan Peters                                              87 jaar
- Toos Mijnen-Bach                               95 jaar
- Hilly Hengelvelt-Geven                        82 jaar
- Herman en Maria Keuper-Knippers

Overleden
-  Overleden op 3 november Irma van Aalst-Timmermans. 
  Na een woorddienst in de Cultuurkerk is zij te ruste gelegd op 

ons kerkhof. Irma mocht 78 jaar worden.

Breedenbroek-Dinxperlo

Lees verder op volgende  pagina
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Breedenbroek - Dinxperlo

•  25 december, eerste kerstdag, kunt u vanaf 11.00 uur in de 
Cultuurkerk in Breedenbroek op een groot tv-scherm, rechtstreeks 
via streaming, de kerst-eucharistieviering volgen in de OLV 
Tenhemelopnemingkerk in Doetinchem. Het herenkoor In Laudem 
Dei zal de viering ondersteunen. Ook dan staat de koffie/thee klaar. 
Weet u van harte welkom.

•  Om 15.00 uur vindt het traditionele Kindjewiegen plaats in de 
Cultuurkerk. De deuren staan gastvrij open voor jong en oud om 
dit prachtige stemmingsgebeuren mee te maken.

•  Op of omstreeks 23 december zal de akte van verkoop van De 
Goede Herderkerk notarieel worden ondertekend door de nieuwe 
eigenaar John Bakker en de verkopende partij Parochie Maria 
Laetitia. Invulling van een plan van herbestemming zal daarna 
gefaseerd worden uitgevoerd.

•  Met de ondertekening van de akte zal er een eind komen aan 
een ruim 56-jarige periode van De Goede Herderkerk, als plaats 
van samenkomen en samenvieren van de Dinxperlose katholieke 
geloofsgemeenschap. De eerste stappen tot voortzetting van het 
samenkomen en samenvieren zijn reeds gezet in de vorm van 
gezamenlijke gebedsvieringen en Rozenkransgebed.

•  Op zaterdag 7 januari is er om 19.00 uur een 
nieuwjaarsgebedsviering in de Cultuurkerk in Breedenbroek, 
verzorgd door de werkgroep. Elkaar na afloop het beste wensen 
voor het nieuwe jaar onder het genot van een kop koffie/thee is 
dan een mooie gelegenheid.

•  Over niet al te lange termijn zal de Mariakapel in de Cultuurkerk 
in Breedenbroek haar voltooiing krijgen. Vakkundige vrijwilligers 
hebben de natuurstenen platen uit De Goede Herderkerk geplaatst 
op een gemetselde console. Ook het Mariabeeld uit diezelfde kerk 
staat al stralend op de console. Een prachtige intieme ruimte voor 
een stil gebed en/of om een kaarsje aan te steken. Pastoor Hans 
Pauw heeft toegezegd de kapel op een nader te bepalen dag in te 
zegenen. Verdere informatie volgt in de volgende Vreugdebode.

•  Bent u niet in de gelegenheid de communie te ontvangen wegens 
lichamelijk ongemak of ziekte of anderszins: neem contact op met 
het secretariaat, tel. 0315 - 65 14 96 voor een verdere afspraak.

Advent, tijd van hoop, verwachting, voorbereiding, licht
Kerst, tijd van vreugde, gezelligheid, viering van de geboorte van het 
Kind van Vrede
Nieuwjaar, tijd van hoop op een betere wereld, blijvende vrede, 
geloof in de toekomst
Driekoningen, tijd van zoeken naar de Nieuwe Koning en Hem 
vinden.  

Gezinszondag met Presentatieviering 
vormelingen

Zestien jongeren van onze parochie bereidden zich voor op het Heilig 
Vormsel. 
Op 9 oktober kwamen ze samen in de OLV-kerk om deel te nemen 
aan de Gezinszondag. Ze hoorden een verhaal over drie personen 
in de Bijbel: Daniël en de koning Nebassar (bovenbouw); Jozef in de 
gevangenis (middenbouw) en Jonas in de walvis (onderbouw). 
De thema’s: succesvol zijn, waarschuwen (Daniël); jaloezie en je 
belofte nakomen (Jozef); bang zijn en vertrouwen hebben (Jonas). 
Hun ouders spraken onder leiding van pastor Tilma over hun eigen 
geloof, in het bijzonder over bidden en het gebed. 
Het thema van de viering was dankbaarheid. Iedere vormeling had 
een blad voor een boom gemaakt. Er was een vlinder op geplakt. 
Op zijn linkervleugel stond waar je dankbaar voor bent: je familie, 
gezondheid, dat je het zo goed hebt en naar school kunt. 
Op de rechtervleugel wat je wonderlijk vindt: het (nieuwe) leven, de 
zwaartekracht, dat de zon elke dag opkomt en ondergaat. De boom 
bleef tot de dag van het vormsel in de kerk staan. 
Pastor Tilma leerde ons dat het contact met God geen 
eenrichtingsverkeer is als een zelfscankassa. Het is niet alleen halen 
en dan weggaan, het gaat ook om dankzeggen voor wat je ontvangt 
en soms een praatje maken. 
Op 30 oktober is deze groep door kardinaal Eijk gevormd. 

Werkgroep Vormsel/Gezinszondagen
Foto: Coen Heveling

Beste jongens en meisjes
Zondag 13 november was het weer gezinszondag; in elke 
leeftijdsgroep waren er kinderen. Ze kregen een stukje catechese 
over een verhaal uit de Bijbel. Daarna gezellig samen knutselen. 
De groep die het verhaal van Jozef hoorde, staat op de foto. 
Jozef zorgde voor volle graanschuren in Egypte en gaf zijn 
familie te eten.. De volgende gezinszondag is op 8 januari. Na 
de viering is er een lunch samen ter afsluiting. Lijkt het je leuk 
om te komen?
In de Adventstijd is er elke zondag tijdens de viering een 
kindernevendienst. We bereiden ons samen voor op Kerstmis. 
Kom je ook op zondag 4, 11 en 18 december naar de 
kindernevendienst? Na al die vieringen nodigen we jullie met 
papa, mama, opa en oma uit voor de kerstviering op zaterdag 24 
december om 18.00 uur. De geboorte van een baby is reden voor 
groot feest, vind je ook niet? 
Tot ziens allemaal! 

Chantal van der Sanden 

Doetinchem

Lees voor vervolg van locatie Doetinchem verder op de volgende pagina.

Huub van Dijk
Wij wonen al jaren in dezelfde straat. 
Huub bezorgt de Vreugdebode buiten de 
stad: „Ik maak voor een frisse neus graag 
kilometers.” Ikzelf doe het bezorgrondje 
in de eigen straat; een afspraak voor dit 
geschreven portretje was snel gemaakt.

In 1962 kwam Huub als middelbare scholier 
vanuit Delft in Doetinchem wonen; zijn 
vader werd hier directeur van de PTT. 
Het postkantoor was het gebouw, stijl 
Amsterdamse School, in de Van Nispenstraat; 
het had tevens woonruimte. Zijn functie 
bracht hem vaak in een andere plaats. Huub 
is in Oss geboren; hij, zijn twee zussen en 
zes broers hebben deels een verschillende 
geboorteplaats. Doetinchem werd de 
definitieve stek van de Van Dijks, de OLV-
Tenhemelopneming de parochie. Huub 
herinnert zich de bezoeken van pastoor Amse.
Als getrouwd stel woonden Huub en zijn 
vrouw Carla eerst in Doetinchem, daarna 21 
jaar in Gaanderen, St.-Martinus. Sinds 2005 
is het weer Doetinchem. „Ik beantwoordde 
de welkomstbrief van de H.-Geestparochie en 
schreef wel te voelen voor vrijwilligerswerk 
op secretarieel gebied – ‘iets met computers’. 
Meteen stond superronselaar pastor Gerard 
de Haan op de stoep.” Huub heeft 35 jaar 
gewerkt bij Uitgeverij en Drukkerij Misset, 
grotendeels als hoofd inkoper, met veel 
reizen in binnen- en buitenland. Zijn keuze 
voor vrijwilligerswerk met het accent op 
het gebruik van de computer lag gezien zijn 
werkkring voor de hand. En ze paste bij het 
werk dat gedaan moest worden, voornamelijk 
het bijhouden van het ledenbestand. „Ik 
werkte op het secretariaat samen met 
Leny Stronks, die ook een voorliefde voor 
computerwerk heeft.”  

Het parochieblad van Doetinchem – 
Wijnbergen – De Huet was toen nog 
Het Vierblad. Toen in 2010 de Maria en 
Laurentiusparochie ontstond, werd het onder 

pastoor Huitink de Bethlehembode. Huub: 
„Voor het drukken van het blad werd 
Misset benaderd door Hans Elbers, die 
daar ook gewerkt heeft. Ik zocht iemand 
voor de vormgeving en kreeg contact met 
John Spekschoor. Toen na de fusie met de 
Parochie De Verrijzenis Parochie  Maria 
Laetitia ontstond, werd hij de ontwerper van 
de Vreugdebode. Zijn vormgeving wordt zeer 
gewaardeerd.”

Na de fusie van de locaties H. Geest en OLV-
Tenhemelopneming in 2015 stapte Huub 
over naar het secretariaat in de Paskerk, 
ook daar samenwerkend met onder anderen 
Leny Stronks; hij werkt twee ochtenden per 
week. „Ik ga, als je me goed begrijpt, dus 
eigenlijk twee keer per week naar de kerk. 
Tegen Gerard de Haan zei ik: ‘Ik houd me 
strikt aan de tien geboden, maar de vijf, 
daar smokkel ik een beetje mee’.” Ik, beetje 
ondeugend: „Je volgt in de vijf geboden 
dus niet helemaal je lieve moeder. Die was 
tot haar dood van enkele jaren geleden een 
trouw bezoeker van de mis op vrijdag en 
zondag.” „Dat klopt, ze was echt vroom; ze 
werd 93 jaar.”

Naast zijn vrijwilligerswerk voor de kerk 
fungeerde Huub van Dijk een jaar of zeven 
op het startbureau van de Achterhoekse 
Wandelvierdaagse. En 27 jaar was hij lid 
van de Stichting Doetinchem en Oranje, 
waarvan 20 jaar als voorzitter. De andere 
leden zijn onder anderen Leny Stronks en 
Jaap Langeweg. Aan de vooravond van 
Koningsdag organiseert de Stichting een 
concert in Amphion samen met onder meer 
Harmonie De Vriendschap en Mooi Koor 
Man. Aan het eind opent de burgemeester 
Koningsdag. Verder zorgt de stichting voor 
muziek in Ziekenhuis Slingeland en de 
verzorgingshuizen. Op 1 januari stopt Huub 
met het werk op het secretariaat. Tenslotte: 
hijzelf begint er niet over, daarom doe ik het 
maar: in 2015 ontving Huub van Dijk een 
koninklijke onderscheiding, hij werd lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Het is een dik 
verdiend bedankje, dit portretje ook! 

Gerard Bomers  
Foto: Ton Harbers

The Singing Kids – dagje uit
We verzamelden eerst bij de kerk en gingen onze fans verrassen; 
we hebben een paar liedjes gezongen; ze waren superblij. Toen 
gingen we naar Olburgen. Daar gingen we knuffels maken van 
wol (weet niet hoe het genoemd wordt). We konden kiezen uit 
verschillende vormen. Eerst vier lagen doen en dan pauze. We 
kregen drinken met wat lekkers.
Daarna door met de knuffel. Die kreeg toen een kleur. Toen 
wassen en drogen. We gingen nog even naar buiten en deden 
spelletjes. Toen waren we klaar en gingen we weer naar de 
kerk. We hebben een groepsfoto gemaakt met onze knuffels. Als 
afsluiter nog gezellig met ouders soep en knakworst gegeten. 
Allemaal bedankt voor deze mooie dag.   Lianne. 

Foto: Ton Harbers
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Doetinchem

Volare zingt in Kerstnachtmis
‘Maria die zoude naar Bethlehem gaan, kerstavond voor de noene’

Gemengd Koor Volare zingt tijdens de Kerstnachtmis 2022. 
Vooraf worden al een paar bekende kerstliederen gezongen. U 
bent van harte uitgenodigd ook dit kerst-voorafje met ons mee 
te maken. Volare wenst u devotie, vrede en alvast een gelukkige 
kerst toe. 

Yvonne Stravers

Opening deelkastje 
Op 17 oktober, Wereldarmoededag, is de eerste deelkast bij de OLV-
kerk aan de kant van school De Pas geplaatst. Ds. Henk Makkinga en 
pastoor Hans Pauw deden de opening.

Het laatste jaar is door de diaconie van de Parochie Maria Laetitia 
en de diakenen van de PGD (Protestante Gemeente Doetinchem) 
samengewerkt in het opzetten van het deelkastjesproject. Het ging 
officieel van start met de plaatsing van de eerste deelkast.   

U kunt houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten in het 
kastje plaatsen. Ook kunt u producten in de daarvoor bestemde 
kist in het portaal van de kerk deponeren. Zit u financieel krap, dan 
kan het kastje uitkomst bieden: u haalt een product dat u niet kunt 
betalen uit het kastje. Zo worden mensen die financieel in de knel 
zitten, geholpen en gaan we voedselverspilling tegen. 
Er zijn al zeven beheerders en plaatsen: vijf in Doetinchem, in 
Gaanderen en Wehl elk één. Wij hopen dat er steeds meer mensen 
doneren of zich aanmelden als beheerder van een kastje in hun tuin. 
(Zie ook de website en de Nieuwsbrief).

Werkgroep Diaconie/PCI
Foto: Ton Harbers

Oliebollenactie, ook dit jaar!
De oliebollen en appelbeignets van meesterbakker Aloys Lurvink 
kunnen op zaterdag 31 december tussen 10.00 en 14.00 uur 
worden afgehaald in het portaal van de Paskerk. Rondom 
vuurkorven buiten het portaal wordt Glühwein en chocolademelk 
geschonken. Mede door uw komst wordt het zeker weer gezellig! 
Wij nodigen u uit: doe mee aan de traditionele en sfeervolle 
oliebollenactie. De netto opbrengst gaat in de kas van onze 
locatie. De oliebollen en appelbeignets zijn wel wat duurder 
dit jaar, maar wij hopen dat u toch flink gaat bestellen! In 
deze Vreugdebode treft u de ingestoken flyer aan waarmee 
u de bestelling kunt doen. Dat kan tot maandag 26 december 
(Tweede Kerstdag). We hopen dat het een geslaagde actie wordt!

Namens de werkgroep, Martin Liefrink

Kindje Wiegen en Kerstherberg
Op Eerste Kerstdag zal weer het Kindje Wiegen en de Kerstherberg 
georganiseerd worden. Na enkele jaren waarin dat wel geprobeerd 
is, maar telkens niet mogelijk was vanwege corona, willen we als 
vanouds het kerstspel spelen met de kinderen en iedereen die Eerste 
Kerstdag alleen is, uitnodigen om in de Kerstherberg gezellig samen 
te komen.
De Kerstherberg is aansluitend op de eucharistieviering (11.00 
uur) en het koffiedrinken met Weihnachtsstolle voor alle 
medeparochianen. De gasten voor de Kerstherberg hebben daarna 
een gezellig samenzijn met muziek en creativiteit. Om 15.00 uur 
sluiten we aan bij het Kindje Wiegen in de kerk. Vervolgens is er 
een kerstmaaltijd voor hen. Voor de Kerstherberg kan men zich 
aanmelden via het secretariaat van de OLV, via het aanmeldformulier, 
per e-mail of telefonisch. 
Het Kindje Wiegen begint om 15.00 uur in de Paskerk. Alle 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen worden hiervoor 
uitgenodigd. Je mag dan al verkleed zijn als engel, herder, Jozef 
of Maria, maar je kunt je ook in de kerk nog verkleden. Er zijn 
voldoende spulletjes aanwezig. We gaan op zoek naar het Kerstkind 
en het met wensdekentjes toedekken. Als dat allemaal gebeurd is 
en het kerstkind genoeg is bewonderd, is er beschuit met muisjes en 
warme chocolademelk. De kerk is al open vanaf 14.30 uur, dus kom 
gerust wat eerder.

Overleden 
-  Bart Zents, 92 jaar, Oranjehof 
-  Thijs van Dam, 77 jaar, Themanstraat
-  Mientje Keurentjes-Visser, 89 jaar, Begoniastraat
-  An Tijdink-Bouwmeester, 86 jaar, Ed. Schilderinkstraat

Nieuws werkgroep herbestemming Heilige Martinus Etten

Kerstgezinsviering
Zaterdag 24 december om 17.00 uur is er een kerstgezinsviering 
met zang door Vrouwenkoor Con Brio. De voorganger is pastor 
Marcel Smits. Zijn er kinderen die het leuk vinden om voor te lezen 
in deze viering, meld je dan aan bij Ans Jansen, tel. 06 - 36 03 36 
90 of mail: johan-ans.
jansen@planet.nl.

Eerste Kerstdag
De viering op Eerste 
Kerstdag begint 
om 11.00 uur. De 
voorganger is pastor 
Marcel Smits. Het 
kerkkoor zal mooie 
kerstliederen laten 
horen.

Allerzielenviering
Op zondag 6 november werden de parochianen die sinds vorig 
jaar Allerzielen zijn overleden, herdacht. Daarna ging men naar 
het kerkhof voor de graven- en urnenzegening. Er werden mooie 
gebeden en woorden van troost uitgesproken en het kerkkoor zong 
mooie liederen. Iedereen 
die heeft meegewerkt 
aan deze viering, 
hartelijk dank!

Grafzegening.
Foto: Fred Berns

In de Vreugdebode van augustus/september hebben we de totale 
werkgroep al aan u voorgesteld. Ook deze werkgroep blijft actief en 
zal zich samen met de leden van het bestuur van Stichting Erfgoed 
Martinuskerk Etten inzetten om in de Martinuskerk een prachtig 
Multifunctioneel Cultureel Centrum te realiseren!

Op 7 november hebben de leden van de werkgroepen, stuurgroep 
en de stichting Erfgoed Sint Martinuskerk Etten aanwezigen 
bijgepraat over de plannen en de uitwerking voor het realiseren van 
een Multifunctioneel en Cultureel Centrum (MECC). De opkomst 
was groot! Verenigingen, toekomstige gebruikers en andere 
belangstellenden, bedankt voor jullie aanwezigheid. Houd uw mail 
en de Facebookpagina Herbestemming Heilige Martinus Etten in de 
gaten voor meer nieuws!

Foto boven: Informatieavond verenigingen. 
Foto onder: Op 19 oktober is de akte van oprichting getekend. Het 
bestuur van Stichting Erfgoed Martinuskerk Etten bestaat uit (v.l.n.r. 
op de foto): Secretaris: Lianne ter Steeg, bestuurslid: Sjoerd Jansen, 
penningmeester: Suzan Tuit en voorzitter: Peter Ketelaar.

Etten
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Gaanderen

Overleden
- Donderdag 28 juli 2022 is overleden, Diny Kolenbrander-
Veldkamp, echtgenote van Herman Kolenbrander, in de leeftijd 
van 85 jaar.
Mevrouw Kolenbrander woonde aan de Witstraat in Gaanderen.
Woensdag 3 augustus was er gelegenheid om afscheid 
van haar te nemen in het Uitvaartcentrum Ganderije. De 
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in besloten kring.
Moge zij rusten in de vrede van onze Heer.
- Maandag 26 september 2022 is overleden, Carolien Peters-
Gersjes, echtgenote van F.G.A. Peters, in de leeftijd van 91 jaar.
De laatste maanden woonde mevrouw Peters in zorginstelling 
De Heikant in Wehl. Voorheen woonde ze aan de Gieterijstraat in 
Gaanderen. 
Op maandag 3 oktober was voor haar de crematieplechtigheid in 
besloten kring.
Wij geloven dat mevrouw Peters is thuisgekomen bij onze 
Hemelse Vader.
- Vrijdag 30 september 2022 is overleden, Frans Maas, 
echtgenoot van Jannie Maas-Teerink in de leeftijd van 70 jaar,
De heer Maas woonde aan de Leeuwerikstraat in Gaanderen.
Donderdag 6 oktober was er gelegenheid om afscheid van hem 
te nemen en de familie te condoleren in uitvaartcentrum De 
Burcht in Terborg.
De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden in besloten kring. 
Moge hij rusten in vrede.
- Maandag 31 oktober 2022 is overleden, Ali Smink-Brugman, 
Alida Hendrika, weduwe van Johannes Gerardus Smink, 
in de leeftijd van 87 jaar. Mevrouw Brugman woonde aan 
de Ontwikkelstraat in Gaanderen. Vele jaren was Ali een 
gewaardeerd lid van het koor in de St. Augustinuskerk. 
Maandag 7 november was voor haar de uitvaartviering in het 
Crematorium in Etten.
Wij geloven dat Ali opgenomen is in het Huis van de Heer.

Vieringen in de kersttijd
Zondag 27 november begon de Advent; de voorbereidingstijd voor 
Kerstmis. We zagen dat het eerste kaarsje op de adventskrans werd 
aangestoken. Pastoor Pauw ging voor in de eucharistieviering en 
Liberate verzorgde de zang.
Zondag 4 december, de tweede zondag van de Advent, is er een 
eucharistieviering met pastor Tilma en het gemengd koor. 
Zondag 11 december is er een Inspiratieviering. Deze viering staat 
in het teken van het komende Licht. Onze acoliet Merel Steenbreker 
verzorgt samen met Elske van der Burg en de vader van Merel, 
Engelbert Groen, de zang. Anita Simmes begeleidt op piano.
Zaterdag 17 december is er een eucharistieviering met pastor Smits 
en het koor Liberate.

Op 24 december, kerstavond, is er om 17.00 uur een familieviering. 
De celebrant is pastoor Pauw.
Het kinderkoor van de Ulftse Nachtegalen onder leiding van Lizette 
Tijdink, verzorgt de zang en alle kinderen worden uitgenodigd om 
samen met Melchior op zoek te gaan naar de Ster van het Kerstkind. 
Ook op 24 december, maar dan om 19.00 uur is er een kerstviering 
met Liberate: Onder ons geboren.
Voor deze viering stapt Liberate uit de hedendaagse kleding om in 
de kledij van een andere tijd te stappen. Het zal opvallen dat Charles 
Dickens een dikke vinger in de pap heeft gehad bij de voorbereiding 
van deze viering. Sfeervolle klassieke- en nieuwe kerstliedjes zijn 
te beluisteren en mee te zingen. Uiteraard staat het bekende 
geboorteverhaal van Jezus centraal, maar de werkgroep liturgie van 
Liberate heeft er met aanvullend tekstmateriaal een hedendaagse 
viering van weten te maken. Voorganger is pastoor Hans Pauw. De 
dirigent is Harry Thissen. (Tekst: Frank Stokman).

Eerste Kerstdag om 9.30 uur is er een plechtige hoogmis met pastoor 
Pauw. Dan zingt het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes de 
Krönungsmesse van Mozart.
Ook op Eerste Kerstdag, ’s middags, is er Kindjewiegen voor jong en 
oud. Het Kindjewiegen is in de vorm van een doorloop en u bent dan 
vanaf 15.00 uur van harte welkom.

Terugblik op speciale vieringen
Zondag 9 oktober was er een Inspiratieviering in onze kerk. Een 
mooie viering rondom het thema Dankbaarheid. Het Hoornkwartet 
van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen verzorgde de 
intermezzo’s.

Foto 1: Hoornkwartet 
Foto: Ria Aarntzen

Zondag 6 november was er een eucharistieviering met speciale 
aandacht voor kinderen in een kindernevendienst. Joyce en Karien 
vertelden het evangelieverhaal en het verhaal van De graankorrel en 
de mier, en dit werd met de kinderen besproken en verwerkt in een 
knutselwerkje. 

Foto 2: Kindernevendienst    
Foto: Karien Helmink

Zondag 13 november was er een Taizéviering. Ds. Helma van Loon en 
lector Liesbeth Jansen gingen voor in deze viering. Francis Hagemeijer 
zong, samen met de kerkbezoekers, de Taizéliederen en het Taizé-
ensemble van de Slangenburgkerk verzorgde de intermezzo’s en de 
begeleiding van de liederen. 

Foto 3:  Taize viering    
Foto: Ria Aarntzen

Kinderen in de kerk
Regelmatig is er in de St. Martinuskerk in Gaanderen een viering speciaal voor kinderen.
Voor de meeste kinderen begint hun bewust en actief meevieren in de kerk met de voorbereiding 
op hun Eerste Heilige Communie. Een werkgroep van vier ervaren en enthousiaste dames biedt 
deze voorbereiding uitgebreid en gedegen aan. De kinderen leren in zes weken veel over Jezus van 
Nazareth en over hoe zij zelf mee kunnen doen. Maar voor de kinderen die zich aankomend voorjaar 
gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie gaat er iets veranderen.
Vanwege het afnemend aantal kinderen is er besloten dat er in 2023 alleen nog op twee plekken 
binnen onze parochie een voorbereiding is en wel in Doetinchem en in Ulft.
Dit betekent dat de werkgroep Eerste Communie Gaanderen Etten Terborg ophoudt te bestaan.
Deze werkgroep is begonnen met Emile Derksen en Francis Hagemeijer in de 
St. Augustinuskerk. Een paar jaar later zijn zij samen met Jacqueline Besselink 
en Angela Steenbreker vanuit de St. Martinuskerk de werkgroep voor de 
beide locaties in Gaanderen geworden. En nog een paar jaar later zijn ook de 
kinderen uit de locaties Terborg en Etten daar bijgekomen.
Al deze jaren heeft de werkgroep de voorbereiding en de viering met 
communicantjes en ouders met veel plezier en enthousiasme gedaan. 
Zondag 4 december aan het eind van de eucharistieviering, wil de locatieraad 
deze dames graag even in het zonnetje zetten en hartelijk bedanken voor hun 
jarenlange inzet en goede werk.

Foto boven: Verwerking tijdens de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie.Foto: Francis Hagemeijer
Foto onder: Communiewerkgroep. Van l.n.r.: Jacqueline Besselink, Emile Derksen, Angela Steenbreker en Francis Hagemeijer. Foto: Alfons Hagemeijer

Allerzielen
„Wat een prachtige Allerzielenviering was het.” Dit hoorden we na 
afloop van de viering op 2 november uit vele monden. Ook via 
internet kwamen er mooie reacties binnen van mensen die er niet 
persoonlijk bij konden zijn. Bijvoorbeeld:„Vorig jaar overleed een 
familielid van ons en zij had haar lichaam ter beschikking gesteld 
aan de wetenschap. Een mooi doel, maar voor ons, de naaste familie, 
ook erg moeilijk. De viering van Allerzielen kwam als geroepen en wij 
hebben deze viering samen heel intens beleefd. Het was erg fijn om 
haar zo te kunnen gedenken. Dank jullie wel.”

   Foto onder: Monicakerkhof. Foto rechtsboven: Martinuskerkhof 
 Foto rechtonder: Maria-altaar. 

Foto’s: Ria Aarntzen
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Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN

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

Hierbij wensen we u allen een zalig kerstfeest 
toe, en voor het nieuwe jaar hopen we dat het 

licht van de ster van Bethlehem uw pad zal 
verlichten en u kracht, moed en vertrouwen 

zal geven. 

Bezoekers en Communiewerkgroep, Gerda, Ria , Truus, Doortje en Hanny

Toekomst/sluiting kerk Gendringen
Op dinsdag 15 november was er een bijeenkomst in de kerk in 
Gendringen, waar over het voortbestaan van de kerk gesproken werd.
Er was een behoorlijke belangstelling. De kerk zat ruim halfvol. 
Om 20.00 uur nam Wim Schepers (voorzitter van de locatieraad) het 
woord en heette iedereen welkom. Na een korte inleiding gaf Wim 
het woord aan pastoor Pauw, die middels een PowerPoint-presentatie 
liet zien hoe de Gendringse geloofsgemeenschap de afgelopen tien 
jaar gedraaid heeft.
Enkele punten hieruit zijn:
- in tien jaar is het aantal parochianen met 13% gedaald. 
- het aantal vrijwilligers is met 43% gedaald.
- het aantal kerkgangers is met 42% gedaald.
- de bijdrage aan de Actie Kerkbalans is gehalveerd.
Deze dalende trend zal zich doorzetten en het zal in de nabije 
toekomst steeds moeilijker worden om alles in de huidige vorm 
draaiende te houden.
Nu is er een projectontwikkelaar die de kerk wil kopen samen met 
omliggende grond en de pastorie. Hij wil er woningen bouwen, maar 
de gemeente geeft nog geen groen licht! De projectontwikkelaar 
heeft nog tot 1 december optie tot kopen van de kerk. Er is tot nu 
toe bij de locatieraad en het kerkbestuur geen ander persoon of 
andere vereniging bekend die geïnteresseerd is in de kerk. Als de kerk 
verkocht wordt, hangt veel af van wat de plannen zijn van de koper.
Blijft er een gedeelte van de kerk beschikbaar om te bidden? Kan de 
hoek achter in de kerk die ingericht is ter aanbidding van Dora Visser 
intact blijven? Op veel van dit soort vragen is nu nog geen antwoord 
en het hangt af van hoe de invulling van de kerk in de toekomst 
zal worden. Als er meer nieuws te melden is, zal dit spoedig met de 
parochianen van Gendringen gedeeld worden. 
Toen verder alle vragen gesteld en besproken waren, werd de 
bijeenkomst door pastoor Pauw gesloten. 

Stichting vrienden van Dora Visser
In de jaren zestig van de vorige eeuw ontdekte Bert Kerkhoffs, 
journalist bij de Gelderlander, per toeval het graf van de 
gestigmatiseerde Dora Visser in Olburgen. Bij nader onderzoek kreeg 
hij het dagboek van pastoor Kerkhofs in handen, die toentertijd de 
biechtvader van Dora was. Hij publiceerde erover in de Gelderlander 
en zo kwam de devotie voor Dora op gang.
Toen er ook onverklaarbare dingen gebeurden op voorspraak van 
Dora werd er in 1990 een stichting in het leven geroepen die zich de 
zaligverklaring van Dora ten doel stelde.
Deze inspanningen werden beloond met de goedkeuring van 
het dossier over het wonder. Na zorgvuldig onderzoek door 
onafhankelijke artsen. Daarna werd er onderzoek gedaan naar de 
faam van heiligheid. Dit dossier ging ook na zorgvuldig onderzoek 
door de historische commissie van het bisdom naar Rome. Beide 
dossiers werden door Ronald Valk in het Italiaans vertaald en 
goedgekeurd.
Ondertussen werd de persoon die het wonder aanging, opnieuw 
opgeroepen voor onderzoeken en ook werden er getuigen, die op 
de een of andere manier bij de devotie betrokken waren of waren 
geweest, opgeroepen.
Toen waren we heel optimistisch en dachten: Nu staat de 
zaligverklaring van Dora niets meer in de weg. We waren dan ook 
hevig teleurgesteld en gefrustreerd toen mgr. Hoogenboom ons bij de 
eerste noveenviering in maart te kennen gaf dat er te klein draagvlak 
en te weinig devotie voor een zaligverklaring zou zijn. De tijd was er 
blijkbaar niet rijp voor. 
De dossiers liggen dus zogezegd ‘op de plank’ in Rome tot de 
generatie na ons er misschien belangstelling voor zal krijgen. Kort 
daarop hoorden we ook van de plannen van kerksluiting van zowel 
Olburgen als Gendringen (de geboorteplaats van Dora).
Misschien heeft dit ook een rol gespeeld. Ons bestuur bestaat 
grotendeels uit senioren en enkelen willen er dan ook mee stoppen. 
Maar de stichting opheffen is geen optie. Er zijn nog drie personen 
die nog door willen gaan. Ronald Valk werkt namelijk aan een 
kritische biografie. Ook is er een uitgebreid archief waaruit te putten 
valt. Dus niet stoppen en laten rusten, maar proberen het bestuur 
weer aan te vullen met wat jongere mensen.

Thea Broekhuizen, voorzitter
Marcel Rijmers, secretaris/penningmeester
pastor Marcel Smits, diaken Theo ten Bruin

en de leden Theo Damen, Jan den Hartog, Ben Oude Elberink en Ans Overgoor

Onderweg
Een man en een vrouw gaan langs de wegen.
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen.
En af en toe hoor je haar vragen
Met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem.

Opnieuw een jaar van vluchtelingen 
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen
En requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem.

Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen
Met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, Ja
‘t Is nog heel ver naar Bethlehem.

Wat gebeurt er met onze 
H. Martinuskerk? 
December is voor velen een van de mooiste, maar ook drukste maand 
van het jaar. Het is ook een van de gezelligste maanden omdat wij 
dan, zoals bij het St. Nicolaasfeest en vooral bij het kerstfeest, tijd 
vrijmaken voor onze familie. 
Maar wij maken ons ook zorgen over datgene wat er met onze 
parochie  gebeurt.  Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze H. 
Martinuskerk? Kunnen wij volgend jaar nog wel kerstmis vieren 
in onze kerk? En misschien moeten we niet zozeer bij pijnlijke 
gedachten stil blijven staan, maar in dankbaarheid terugdenken aan 
al het moois en goeds dat van deze kerk is uitgegaan.

Ook dit jaar proberen we weer het beste overal van te maken. De 
advent is weer begonnen. We proberen weer licht te zien in deze 
sombere tijd. Zoals de adventskrans telkens meer licht geeft, mag het 
ons iedere keer bemoedigen en aanmoedigen om door te gaan. Ook 
wanneer het ons eens somberder en donkerder voelt in ons leven. 
Tussen hemel en aarde kun je van alles verwachten en weet je nooit 
wat er komt.  
Maar er kan natuurlijk ook iets positiefs gebeuren, iets waar wij al 
lange tijd naar uitzien.

Wij wensen u allen een zalig kerstfeest en een gezond en gezegend 
2023 toe.  

Pastoraatsgroep en Locatieraad H. Martinus Gendringen.

Beste mensen,

Voor de uitzending van de vieringen vanuit de H. Martinuskerk 
in Gendringen is de geluidskwaliteit aanmerkelijk verbeterd. 
U kunt de vieringen meekijken op de computer via You Tube / 
H. Martinus Gendringen. Dit kan zowel live als achteraf. 
Wij wensen u veel luister- en kijkplezier.

De locatieraad

Actie Kerkbalans 2023
Geachte wijkvertegenwoordigers,
De Actie Kerkbalans wordt in onze 
parochie gehouden van zaterdag 14 
januari t/m zaterdag 28 januari 2023 en heeft als motto: Geef 
vandaag voor de kerk van morgen. Graag rekent de werkgroep 
ook dit jaar weer op uw medewerking.

U ontvangt de enveloppen via de wijkhoofden.
Zoals ieder jaar de retourenveloppen graag inleveren bij het 
parochiesecretariaat (ingang Staringstraat) op:
- zaterdag 28 januari 2023, tussen 17.30 en 19.00 uur.
- zondag 29 januari 2023, tussen 10.30 en 12.00 uur..

Noteer deze data in uw agenda!
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens de werkgroep Kerkbalans, Gilbert Esser en Ronald Giesen
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Terborg

Inspirerende 
Ontmoetingsbijeenkomsten
In het voorjaar, op 22 mei, zijn wij weer gestart met de Ontmoetings-
bijeenkomsten. Eindelijk! De eerste bijeenkomst stond in het teken 
van Maria, inclusief bloemenhulde. De tweede bijeenkomst was op 
10 juli met als thema de barmhartige Samaritaan en na de vakantie 
draaide de bijeenkomst van 25 september om het ‘Kind van God’.
De meest recente Ontmoetingsbijeenkomst was op 30 oktober en 
die stond in het teken van Allerzielen: een moment van herdenken 
en gedenken van degenen die ons ontvallen zijn. Er was een 
persoonlijk en tegelijk zeer herkenbaar verhaal van Mia Tankink, er 
werden kaarsjes aangestoken en mooie liederen gezongen en er was 
een moment van stilte voor persoonlijk gebed. Na afloop werd er 
nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee. Het is fijn om 
op deze manier samen te kunnen komen.
Op 25 september mochten de aanwezigen voor een tweede keer 
genieten van een optreden van de 14-jarige Merel, dit keer met het 
prachtige ‘Ken je mij, wie ben je dan?’
Op 10 juli zong zij al een keer voor ons en dat was zo’n mooie 
toevoeging op de bijeenkomst dat we Merel een tweede keer 
uitnodigden. Ook nu werden we er allemaal stil van en na afloop 
waren er complimenten alom. Reden te meer om Merel in de 
toekomst nog eens te vragen. Een leuke anekdote: onze Fien 
(decennialang kosteres) is verhuisd naar Zeddam, maar bezoekt als 
het even kan nog steeds de Ontmoetingsbijeenkomsten. Omdat ze er 
op 10 juli niet was, werd Fien voorafgaand aan de bijeenkomst van 
25 september toegezongen door Merel met het lied dat zij op 10 juli 
zong: ‘Mag ik dan bij jou?’ Een mini-privé-concert dus.
Voor dit jaar staat er nog één Ontmoetingsbijeenkomst op het 
program: 18 december en die staat uiteraard in het teken van kerst. 
Komt u dus vooral die zondag om half elf naar De Huiskamer en kijk 
met ons vooruit naar de geboorte van Jezus.

Actie Kerkbalans 
7 februari t/m 21 
februari 2023
Jaarlijks ontvangt u van ons een deelnameformulier voor de Actie 
Kerkbalans, de landelijke actie waarbij financiële steun wordt 
gevraagd voor uw geloofsgemeenschap.
Omdat we in Terborg de Actie Kerkbalans combineren met het 
bezorgen van de Vreugdebode, zullen de deelnameformulieren in 
de tweede week van februari bij u bezorgd worden.
Ook dit jaar zal de envelop niet bij u worden opgehaald, maar 
zullen wij u vragen deze wederom in de brievenbus van ons 
secretariaat te doen. Die is gevestigd in de Huiskamer van 
Terborg aan de Hoofdstraat 39.

Mocht u in februari onverhoopt geen envelop ontvangen, 
dan kunt u het werk binnen uw geloofsgemeenschap 
financieel steunen door uw bijdrage over te maken naar: 
bankrekeningnummer: 
NL40 ABNA 0936 2497 57 
t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia inzake: Heilige Georgius Terborg.

Bij voorbaat hartelijk dank. 
Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze en Henk Steentjes

Verjaardagen
- Mevrouw A. van Aken-Hilderink 88 jaar
- Mevrouw C. Lenting-Engelhard 90 jaar
- Mevrouw Tiemessen-Derksen 80 jaar
- Mevrouw Meulman-Telgenkamp 80 jaar
- Mevrouw B. Bongers-Haverdil 80 jaar
- De heer B. Kniest 87 jaar
- Mevrouw M. Overkamp-Volman 89 jaar
- Mevrouw T. Schuurman-Niesink 87 jaar
- De heer J. Zweers 86 jaar
- De heer J. Seinhorst 80 jaar
- Mevrouw A. Kniest-Denneman 80 jaar
- Mevrouw H. van Woerkom-Verkaart 80 jaar
- Mevrouw Ten Have-van Ree 80 jaar
- Mevrouw B. Hogenkamp-Nijs 90 jaar
- Mevrouw H. Hendriksen-Wieskamp 90 jaar
- Mevrouw J. Holtkamp-Zwolle 80 jaar
- Mevrouw S. Becking-Tiemann 86 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- Mevrouw W. Thiele-Centen    85 jaar
Wij wensen haar familie veel sterkte en kracht.

Voor het nieuwe jaar (telkens op zondag om 10.30 uur in De 
Huiskamer) mag u alvast op de kalender noteren:
- 22-1: Oecumene (LET OP: in de NH Kerk om 10.00 uur)
- 19-3: Halfvasten, - 7-5: Mariaviering - 16-7: (nader te bepalen) - 
17-9 (nader te bepalen) - 5-11: Allerzielen, 
- 17-12: Kerst
Wij verwelkomen u graag tijdens de Ontmoetingsbijeen-komsten.

Namens de organisatie en de Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Het privé concert voor Fien.
Foto: Jos Kunze

De Allerzielen bijeenkomst.
Foto: Henk Vinkenvleugel

Silvolde - Varsseveld

Bijeenkomst 80-plussers  
Begin oktober gingen de uitnodigingen de deur uit voor een 
ontmoetingsbijeenkomst van 80-plussers. Al snel werd duidelijk 
dat velen er zin in hadden om elkaar te ontmoeten in een 
ontspannen sfeer, even uit de dagelijkse sleur. Er kwamen veel 
telefoontjes of mailtjes binnen om zich op te geven.
Gelukkig stond een groep van negen personen klaar om iedereen, 
met en zonder rolstoel, te ontvangen.
Vanwege de hoge stookkosten van de kerk was er uitgeweken 
naar het schuttersgebouw van Willem Tell. Dat was een schot in 
de roos! 

De zaal was gezellig aangekleed en vrijwilligers van Willem Tell 
stonden ons met raad en daad terzijde.
Na de ontvangst met een kopje koffie of thee en een zelfgebak-
ken koekje was er een welkomstwoordje. Een stiltemoment, 
waarbij de paaskaars brandde en de kaarsen op de menorah 
werden aangestoken, gaf een waardevol accent aan het begin 
van deze dag.
Terwijl de glazen werden volgeschonken, gaf Ton Smeenk aan de 
hand van de verjaardagskalender met oude foto’s uit Silvolde een 
diapresentatie. 

Zo tegen 13.00 uur werd het tijd voor de lunch: een lekker soepje 
en een salade met een broodje, alles door de werkgroep zelf 
klaargemaakt. De sfeer zat er goed in. Daar droeg Theo Harmsen, 
die zo nu en dan een bekend liedje op zijn trekharmonica speelde, 
zeker aan bij. 
Na de lunch onder het genot van een kopje koffie of thee las Ton 
Smeenk nog een paar verhaaltjes voor uit een boek van Joop 
Keurntjes met verhalen in het dialect uit de Achterhoek. Rond 
15.30 uur werd het tijd om naar huis te gaan en werd er gedag 
gezegd. De reacties bij het afscheid nemen waren ronduit lovend, 
van ‘gezellig’, ‘ontspannen’, ’er eens leuk tussen uit geweest’ 
en meer van deze woorden, waaruit bleek dat men het zeer 
gewaardeerd had. 

De locatieraad wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gelukkig 
en gezond 2023.

Foto’s : Mariette Oostveen

Als zout zijn
„U bent het zout der aarde”, zegt Jezus tegen ons. 
Zout…wat kan Jezus bedoelen?
Een scheikundige kan een hele uitleg geven over chemische 
samenstellingen en kristalvorming. De bioloog vertelt ons hoe 
belangrijk zouten en mineralen zijn als voedingsstof in de natuur. 
Een kok wordt enthousiast bij zout als smaakmaker waarbij de 
dokter zal zeggen dat ons lichaam absoluut niet zonder kan, 
maar er dan meteen een waarschuwende vinger bij opsteken. Dat 
laatste is best lastig, want aan eten zonder zout zit vaak kraak 
noch smaak.
Jezus noemt ons smaakmakers en Hij houdt ons de vraag voor 
waarmee gezouten moet worden als het zout zijn smaak verliest. 
In een lied zingen we: Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd 
als licht, zo eeuwenoud, uit alles wordt een mens gebouwd en 
steeds opnieuw geboren. Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet 
en zuur te zijn, om mens voor een mens te zijn, wordt alleman 
geboren.
Zing het met ons mee in de gebedsviering van zondag 5 
februari om 10.00 uur of volg ons via de livestream. We mogen 
smaakmakers zijn voor elkaar.

Lees verder op volgende  pagina
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Silvolde - Varsseveld

SILVOLDE

Overleden
 4-10-2022 M.T.J. van Balveren-van Hal, Bievinkstraat   84 jaar
11-10-2022 A.T.M. Heister-Pierik, Laan v. Schuylenburch 83 jaar
25-10-2022 A.H. ten Have, Oranjestraat  85 jaar
 6-11-2022 J.H. Wellink, Laan van Schuylenburch  86 jaar
 9-11-2022 H.M.T. Lette Pelle, Harbershoek  95 jaar

Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel 
sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

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.

Oecumenische Werkgroep Varsseveld
De werkgroep heeft een (katholiek) lid minder door een verhuizing.
Wie wil/kan haar plaats innemen ?
De werkgroep verzorgt drie diensten in het jaar: gebedszondag in 
januari; herdenking op 4 mei en in september de vredesdienst. 
Interesse, maar je wilt meer weten? Dat kan. Bellen (tel. 0315 - 29 
81 15) of mailen (henkengerard4635@gmail.com) of kom gewoon 
aan: Henk Bulsink, Westelijke Noorderbroekweg 1, Westendorp.

KerstWandeltheater 18 december 
Na een lange 
pauze is er dit jaar 
gelukkig weer 
een KerstWandel-
theater op zondag 
18 december. 
Iedereen van jong 
tot oud kan er aan meedoen. 
Vanaf gebouw De Eendracht aan de Prinses Beatrixstraat 1 is een 
sfeervol verlichte route uitgezet die leidt langs de scènes uit het 
kerstverhaal uit de Bijbel. Het startpunt en het eindpunt is bij De 
Eendracht en vertrekken kan tussen 17.30 en 18.00 uur. De tocht 
is 2,5 kilometer lang en duurt ongeveer anderhalf uur.
Langs de route zijn stopplaatsen waar alle gebeurtenissen rondom 
de geboorte van Jezus worden verteld en uitgebeeld. Bij het 
eindpunt wacht een warm drankje op de deelnemers. Een vrije gift 
is welkom en kan bij De Eendracht worden gegeven. De route is 
goed begaanbaar voor mensen in rolstoel of met kinderwagen. 
Het is een samenwerking van alle geloofsgemeenschappen in 
Varsseveld: Parochie Maria Laetitia, Vrijzinnigen Varsseveld e.o., 
Christengemeente De Wingerd en de Protestantse Gemeente 
Varsseveld. 
Contactpersoon is Marja Rougoor, tel. 0315 - 24 19 30, 
marjarougoor@agroconnect.nl.

Actie Kerkbalans
Doe mee aan de Actie kerkbalans 14 t/m 28 
januari 2023
Het motto is: geef vandaag voor de kerk van morgen.
Het jaar 2023 heeft voor onze geloofsgemeenschap goed nieuws.
In juni 2023 staan we stil bij het eerste lustrum van ons vijfjarig 
bestaan van het Pastoraat van de Nabijheid. Het doel is het 
ontwikkelen van een nieuwe, eigentijdse, vernieuwende en 
verdiepende visie op het pastoraat, gebaseerd op de boodschap van 
het Evangelie. De sleutelwoorden hierbij zijn: een vitale levende, 
verbindende geloofsgemeenschap. Verbindend door: samen vieren, 
samen leven, samen zorgen en omzien naar elkaar. 

Wat zijn de resultaten van het Pastoraat van Nabijheid?
Het aantal gelovigen dat onze liturgievieringen bezoekt in de 
Mauritiuskerk na de coronadip is constant op circa 70 deelnemers en 
circa 20 via de website.
-  Er zijn nog altijd meer dan circa 100 vrijwilligers die zich met hart 

en ziel inzetten voor onze geloofsgemeenschap.
-  De ontmoetingsbijeenkomsten met vrijwilligers en 80-plussers zijn 

mede dankzij een interessant programma goed bezocht.
- Aan onze Actie Kerkbalans dragen circa 700 gezinnen bij.
De ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap ervaren wij als 
positief. Van een duidelijke neergang zoals elders in Nederland is 
nog geen sprake. Als geloofsgemeenschap zijn we hierop best trots 
en dat gevoel danken we ook aan onze vrijwilligers en betrokken 
parochianen.

Wat doen we hiervoor?
-  In het kader van Samen Vieren zijn we heel actief in de liturgie. 

Onze vieringen zijn bij uitstek geschikt om samen te bidden, te 
zingen en te luisteren naar de boodschap van het evangelie. Het 
zijn zeer boeiende, spirituele en vernieuwende vieringen met een 
actueel thema. 

-  Interessante ontmoetingsbijeenkomsten vinden plaats voor 
parochianen en vrijwilligers. Dit doen we onder andere voor: 
vrijwilligers, 80-plussers, de ontbijtlunch voor de lopers van de 
kerkbalans. Het koffie of thee drinken na iedere viering draagt 
zeker bij aan een feest van ontmoeting. Met een luisterend oor en 
door om te zien naar elkaar hebben we aandacht voor zieken en 
helpen we mensen in nood.

-  We willen het onderhoud van onze begraafplaats, de plek voor 
onze overledenen, door een groep van onze vrijwilligers hier zeker 
noemen.

-  Communicatie-activiteiten organiseren wij op velerlei gebied. 
Zoals het rondbrengen van de Vreugdebode bij 900 gezinnen. De 
Nieuwsbrief, die we versturen voor iedere viering naar circa 300 
abonnees. We geven informatie via de sociale media, zoals e-mail, 
websites en Facebook.

Wat kost ons het Pastoraat van Nabijheid?
Om onze geloofsgemeenschap draaiende te houden is een bedrag 
nodig van, schrikt u niet, circa € 50.000. Een post die daar echt 
uitspringt, is het bedrag van € 15.000 per jaar voor de huur van ons 
Mauritiusgebouw. Datzelfde bedrag moeten we afdragen als bijdrage 
voor het Bisdom en de kosten van de Parochie Maria Laetitia.

Hoe brengen we dit samen op? 
De opbrengst van de Actie Kerkbalans bedroeg in 2022: € 22.500. 
Parochianen en lopers van de Actie Kerkbalans verdienen hiervoor 
een groot compliment. Door deze opbrengst is het verlies op onze 
exploitatie enigszins beperkt, al baart de licht dalende trend ons 

Herdertjestocht in Silvolde   
In 2019 is er in Silvolde voor het eerst een herdertjestocht 
georganiseerd. De belangstelling toen was veel groter dan 
verwacht en ook de reacties waren overweldigend. De opzet van 
de scenes uit het kerstverhaal en de interacties met de bezoekers 
werden hoog gewaardeerd.
Daarom heeft de organisatie besloten dit jaar op 22 december 
weer zo’n tocht te organiseren. Nu zullen ook de basisscholen 
uit Silvolde, de Plakkenberg en de Bontebrugschool, meedoen. 
Om alles goed te laten verlopen en ook kinderen mee te laten 
spelen in de scenes zal hier en daar wel om een aanpassing 
vragen, maar de tocht zal er zeker niet minder om worden.
Omdat de details van de route op het moment van dit schrijven 
nog niet bekend zijn, wordt verwezen naar de berichten hierover 
in de Nieuwsbrief en de regiokrant van die week. Maar de 
sfeervolle route, die is versierd met vele lichtjes en door de 
straten van Silvolde kronkelt, is geschikt voor jong en oud om op 
deze manier het kerstverhaal te beleven.

Een stal vol verlangen
Vanzelfsprekend staat straks de kerststal 
weer in ons Mauritiusgebouw en zingen 
we ons welkom aan het kind Jezus dat 
we in de kribbe zien. En de herders en 
koningen die we op de rug zien? Wat 
zou er in hun hoofden zijn omgegaan, 
waarnaar hebben hun harten verlangd? 
Veel mensen zien elk jaar opnieuw uit 
naar het feest van Kerstmis, ze verlangen er zelfs naar en willen 
dat verlangen graag levend houden. Het verlangen naar een 
wereld waarin toekomst mogelijk is, waarin kinderen geboren 
mogen worden als toekomstdragers. 
Het kind dat geboren wordt, is in de Bijbel telkens de drager van 
de volgende generaties. Het is de drager van hoop op een nieuwe 
toekomst. Zoals ouders kunnen verlangen naar de geboorte van 
een kind, zo kunnen wij verlangen naar nieuwe hoop.
Ongetwijfeld verlangen veel mensen in deze dagen naar 
oplossingen voor hun materiële problemen en zorgen: hoe kan ik 
mijn kinderen voeden en warm houden? Het waren ook de vragen 
van Jozef en Maria. We bevinden ons in goed gezelschap. 
Wij nodigen u van harte uit kerstavond 24 december om 19.00 uur 
deel uit te maken van het gezelschap dat al zijn verlangens mag 
neerleggen in de stal, bij het Kind, wiens geboorte wij vieren in 
een Zalig Kerstmis.                                                   Foto: Joop Kraan

Doe goed, zoek recht
In de Week van gebed voor eenheid 2023 houdt 
de Oecumenische Werkgroep Varsseveld op zondag 
15 januari een ochtend- en middaggebed. In de 
tussentijd willen we met elkaar in gesprek gaan over 
het thema: Doe goed, zoek recht.
Programma: 
10.00 uur  Ochtendgebed in de Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld
                Voorganger: Marchel Chevalking
10.45 uur Koffie en vervolg programma in de Eendracht in Varsseveld
11.15 uur Gespreksronde ‘Doe goed, zoek recht’
12.00 uur Middaggebed - voorganger: Kor Datema
12.30 uur Afsluiting: soep met een broodjeGebedsviering zondag 8 jan. 

Een schone lei        
Zondag 8 januari 2023: het feestgedruis is verstomd, de 
cadeautjes zijn in liefde aanvaard of teruggestuurd. De kerstbomen 
zijn weg, Driekoningen is voorbij, de lampjes bijna overal gedoofd.
Wat hopelijk gebleven is: het gevoel van een nieuw jaar, een nieuw 
begin, met goede voornemens: alles beter gaan doen. Je ziet het al 
in de sportcentra. In veel gevallen is het een herhaling van zetten, 
het is allemaal al eerder geprobeerd, maar niet of nauwelijks gelukt. 
Zolang je je oude manier van doen niet aan de kant kunt zetten, 
is er weinig ruimte voor een nieuwe. Als je echt anders wilt, moet 
je schoon schip maken en met een schone lei beginnen. We hopen 
natuurlijk dat heel de wereld met een schone lei is begonnen: dat de 
oorlog is gestopt, dat armoede en onrecht de wereld uit zijn, de CO2- 
en stikstofemissies sterk zijn verminderd. En dat we zelf daaraan een 
steentje hebben kunnen bijdragen. In het klein, dicht bij huis, kunnen 
we des te meer betekenen. Hoe dan, met welke goede voornemens? 
Moeten goede voornemens beginnen met wat je wilt gaan doen, of 
met wat je achterwege wilt gaan laten? 
Daarbij gaat het niet alleen over onze gezondheid en sport, of over 
ons ‘huis en haard’, maar ook over onze geest. Hoe staan we in het 
leven, tussen onze medemensen? Dat zijn vragen waarop we ons in 
de viering van 8 januari willen bezinnen, in woord, gebed en muziek.
Ieder die daaraan wil deelnemen, is van harte welkom.

Foto: Leo te Brinke

extra zorgen. Indien we – naar we hopen – in 2023 een vergelijkbaar 
bedrag mogen bijschrijven, is dat voor ons een mooi resultaat.

De moeilijke financiële situatie
We realiseren ons terdege dat ook bij onze parochianen door 
onder andere de hoge inflatie en de buitensporige energiekosten 
het huishoudboekje onder druk staat. Juist in deze tijd kunnen 
onze kernwaarden geloof, hoop en liefde ons de kracht geven 
om deze crisis te boven te komen. In het verleden kende onze 
geloofsgemeenschap vaker moeilijke tijden. Iedere keer stond onze 
geloofsgemeenschap klaar om naar vermogen vaak ruimhartig bij te 
dragen. De locatieraad vertrouwt erop dat dit in 2023 niet anders zal 
zijn. 

Tot slot 
De opbrengst van de Actie Kerkbalans 2023 vormt de basis voor 
de instandhouding van het Pastoraat van de Nabijheid en ons 
Mauritiusgebouw voor de volgende vijf jaar. U begrijpt dat uw 
bijdrage zeer belangrijk is, want met uw welkome financiële 
ondersteuning maakt u ‘het pastoraat van de nabijheid’ mogelijk.

Locatieraad H. Mauritius Geloofsgemeenschap, Rob Splitthoff, voorzitter

Kerkbalans
Informatie over de Actie Kerkbalans vindt 
u in het algemene gedeelte van deze 
Vreugdebode. De envelop Kerkbalans 2023 
ontvangt u bij het eerste nummer van de Vreugdebode in 2023.
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Parochie Maria Laetitia

  

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 
p/a Terborgseweg 30, 7084 AJ  Breedenbroek  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
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
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: donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

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

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

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

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Al vele jaren vakkundig partner van 
Amphion Cultuurbedrijf

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

•  Verkoop occasions met garantie  

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

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

www.guv.nl   Tel: 0800 - 08 09

GUV Uitvaartzorg
                               Persoonlijk, betrokken en dichtbij

          GUV Crematorium Aalten             GUV Crematorium Etten 

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

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

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

Meer weten? Bel gratis GUV!

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

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

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

Bel daarom GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.
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