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Pastoraal team

Hans Pauw,pastoor 
 tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552, 
 e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Paulus Tilma, pastor
 tel. 06 - 14 18 12 36,
 e-mail: p.tilma@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester 
 Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen 
 tel. 0315 - 34 60 20,   
 e-mail: majm.smits@gmail.com 
Jos Brugman, diaken 
 tel. 0315 - 32 73 81, 
 e-mail: j.brugman48@gmail.com 
 Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij  
 bovengenoemde pastores. 
 Overige vragen kunt u neerleggen bij het  
 centraal secretariaat van de parochie

Parochiebestuur 
Anja Dijcker, secretaris        

 tel. 0314 - 33 55 47, 
 e-mail: bestuur@mlparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia 
 Kantoor en bezoekadres: 
 Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR  Ulft 
 tel. 0315 - 34 20 44,   
 e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
 Openingstijden secretariaat: 
 woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
 Rekeningnummers parochie:  
 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

Het officiële contactblad ‘Vreugdebode’ wordt aan alle parochianen vanaf 16 jaar die voorkomen in de 
parochie-administratie aangeboden. Verspreiding is 6x per jaar in Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, 
Doetinchem, Etten, Gaanderen, Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Varsselder-Veldhunten, 
Terborg, Ulft, Varsseveld en Wijnbergen. 
De uitgave van de Vreugdebode 2 - 2023 verschijnt 24 maart 2023. Kopij voor deze uitgave van Vreugdebode 
kunt u vóór 6 maart 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!
Vragen/opmerkingen voor bezorging Vreugdebode via mailadres: ledenadministratie@mlparochie.nl

Zeelui van Gods liefde

Op een regenachtige doordeweekse avond in januari fietste ik 

naar Ulft voor de eerste ouderavond van de communicanten. 

De voorbereidingen zijn inmiddels weer volop bezig. Onderweg, 

met flinke tegenwind, dacht ik na over wat ik met de ouders zou bespreken; ze 

hebben hun kinderen laten dopen en daarmee opgenomen in het schip van de 

kerk, de gemeenschap van God; ze hebben het nieuwe leven onder de liefde en 

bescherming van God willen brengen. Maar inmiddels zijn de kinderen groter 

geworden, en wordt het tijd dat ze gaan begrijpen hoe dat schip in elkaar zit, 

hoe we als gemeenschap de liefde van God handen en voeten geven, en wat ons 

daarvoor de kracht geeft. Een groeiproces dat om begeleiding vraagt, mensen 

die de kinderen bij de hand nemen, zelf voorgaan en ook richting geven. Een 

verantwoordelijkheid die natuurlijk allereerst is gegeven aan de ouders, met wie 

ik hier een mooi gesprek over heb gehad.

Wat geeft ons kracht om die gemeenschap van liefde te zijn en te blijven? Welk 

voedsel wordt ons gegeven om met vreugde en vaste hoop door te gaan? Want 

het schip van de kerk ervaart dikwijls tegenwind of moet hoge golven trotseren. 

Om in deze tijd katholiek te zijn is niet vanzelfsprekend, zeker niet voor de 

communicanten en hun ouders. 

Er is goed voedsel, hemels voedsel nodig, om Gods liefde uit te dragen. Op de 

terugweg uit Ulft naar Doetinchem, na tienen en nu met wind mee, reed ik langs 

de McDonalds en zag daar zo’n tien auto’s in de rij staan voor de Drive-in. Een 

gewaarwording die me, elke keer dat ik daar langs kom, blijft verrassen. En ik 

dacht bij mezelf: een zeeman zou niets aan zo’n fastfoodmaaltijd hebben, daar 

kun je geen storm mee trotseren. Je verliest je kracht en raakt snel uitgeput. 

En voor de kerkgemeenschap geldt precies hetzelfde. We hebben goed voedsel, 

hemels voedsel nodig.

De communicanten mogen dit gaan ontdekken en in april hun Eerste Heilige 

Communie ontvangen. Met hun ouders heb ik gesproken over hun prachtige 

verantwoordelijkheid om hen hierin te begeleiden. Zij hebben er zin in! Maar 

wij allemaal, zeelui van Gods liefde, mogen onze kracht vinden in het hemelse 

voedsel, om voor nu en voor later, het schip van Gods liefde varende te houden.

Paulus Tilma

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.
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Als je het woord vrijwillig scheidt in 
‘vrij’ en ‘willig’, dan doe je vrijwilli-
gers in deze tijd behoorlijk tekort. 
Vrijwilligers van nu zijn geen brave 
soldaten die gehoorzaam orders uit-
voeren. Een beetje tegenspraak maakt 
de zaak vaak levendig. Soms komen 
er uit opmerkingen of kritiek mooiere 
ideeën naar boven dan wat iemand al 
bedacht had. De vrijwilliger van nu 
is mondig. Gelukkig! En acteert niet 
uitsluitend vanuit haar of zijn geloofs-
belevenis. Velen van hen willen samen 
met anderen zaken tot stand brengen 
of behouden. 

Anderzijds zijn vrijwilligers ook de 
mensen die zonder te mokken de kar 
uit de modder trekken, op weg naar een 
goed eindresultaat. Daarbij is de ene 
persoon een beetje een leider, de ander 
een uitvoerder die het leuk vindt om met 
elkaar de schouders eronder te zetten. 

Centraal in het vrijwilliger-zijn is dat je-
je samen met anderen sterk wilt maken 
voor het reilen en zeilen van de parochie, 
een geloofslocatie of voor een activiteit. 
Dat doel – vaak niet eens planmatig 
omschreven – heeft iedereen wel voor 
tachtig procent voor ogen en dat past 
ook met hetgeen waar de vrijwilliger 
zich voor wil inzetten. Voor onze kerk! 
Voor onze geloofsgemeenschap! Voor 
ons koor! Absoluut niet of nauwelijks ter 
meerdere eer en glorie van zichzelf.

Toch zijn we nieuwsgierig naar de 
motivatie van vrijwilligers. Wat maakt 
dat-ze doen wat-ze voor ons doen? Is het 
passend werk? Levert het hen ook iets 
op? Doen ze deze werkzaamheden omdat 
het hun talent of gave is om specifiek dit 
vrijwilligerswerk te doen? 
Een opmerking hierbij is wel op zijn 
plaats. Voordat u namelijk gaat denken 
dat er een soort eredivisie bestaat van 
getalenteerde parochievrijwilligers of 
dat in de gewenste Missionaire Parochie 
(zie vorige Vreugdebode) er voor de 
toekomst uitsluitend behoefte is aan 
toppers met een gave… Niets van waar. 
Er zijn er natuurlijk wel die er soms 
net bovenuit springen in de ogen van 
anderen, maar tijdens het interviewen 
valt vooral op dat alle drie de personen 
zichzelf ver van het voetstuk houden. 

Vrijwillig is niet vrijblijvend, maar levert veel op

via Ulft en omstreken naar de gehele 
Parochie Maria Laetitia. Zoals het 
coördinatorschap voor de weekwacht 
en het pastoraal ziekenbezoek en alle 
organisatorische zaken rond de Eerste 
Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Een vreemde eend in de bijt lijken 
Gilberts werkzaamheden voor DocBase. 
Waar al zijn andere activiteiten 
vooral mensgericht lijken, is dit toch 
iets heel anders? „DocBase is het 
adressenbestand waarin alle parochianen 
van alle locaties en voormalige locaties 
staan of moeten komen te staan. Niet 
alle locaties zaten te wachten om over te 
stappen vanwege tijd of computervrees. 
Terwijl het juist nu steeds belangrijker is 
om centraal én parochiebreed een goed 
overzicht te hebben van degenen die 
ingeschreven staan als gelovigen, met 
hun juiste en actuele contactgegevens. 
Zaken als de AVG-privacywetgeving 
maken het immers noodzakelijk dat je 
zeer zorgvuldig met persoonsgegevens 
moet omgaan.” 

DocBase werd in Gendringen snel 
en voortvarend opgepakt door de 
vrijwilligers en mede daarom is Gilbert 
door het kerkbestuur gevraagd om de 
parochiebrede uitrol op te starten en 
dat doet hij met plezier. „We hebben 
de overtuiging dat deze klus centraal 
opgepakt moet worden. Iemand moet de 
regie nemen en anderen ondersteunen. 
Daarom dit centrale plan waarin 

‘Het ene doe je, het andere komt 
vanzelf op je pad…’

Soms zien anderen haarfijn wat je 
allemaal in je mars hebt, nog voor je het 
zelf doorhebt. Zo verging het Gilbert 
Esser (1966) uit Gendringen. Via zijn 
bloemsierkunst Pimpernel rolde hij in 
1990 binnen voor de bloemversieringen 
in de kerk. En dan volgt er een imposante 
lijst van vrijwilligerstaken, onder andere 
de pastoraatsgroep – „Doe ik nu nog” – 
en allerhande bezoekwerk. 
Dat Gilbert door dit vrijwilligerswerk 
zijn beroepsgrenzen verlegd heeft, 
mag-je constateren als je kijkt naar wat 
inmiddels zijn vaste inkomstenbron is. 
„Sinds 2004 ben ik als zzp’er actief in 
de terminale thuiszorg. Bij mensen thuis 
waken, hen verzorgen in hun laatste 
levensdagen. Meestal ’s nachts, soms 
overdag om de reguliere thuiszorg 
te ondersteunen of juist om naaste 
familieleden te ontlasten, zodat zij 
rust kunnen pakken. Dankbaar werk!”, 
zegt Gilbert met nadruk. „Werk dat me 
bovendien de mogelijkheid biedt om er 
te zijn voor mijn naasten, om me in te 
zetten voor nog wat bloemsierkunst en 
voor de parochie”. Die capaciteiten van 
Gilbert…, dat hadden oud-voorzitter Ben 
Oude Elberink en pastoraal werker Mia 
Tankink goed gezien. 

Gilbert Essers vrijwilligerswerk is in ruim 
30 jaar nogal verbreed. Van Gendringen, 

we met de locaties stappen zetten. 
Met als doel om de kwaliteit van de 
ledenadministratie te verbeteren en 
om er zoveel mogelijk profijt van te 
hebben. Lokale vrijwilligers zijn en 
blijven hierbij belangrijk voor een goede 
ledenadministratie. Vaak ook omdat ze 
in hun omgeving veel mensen kennen en 
verbanden kunnen leggen.” 
Welke voldoening haalt Gilbert Esser 
uit al zijn vrijwilligerswerk? „Het is een 
uitdaging om het met de vrijwilligers 
goed voor elkaar te krijgen. En dan op 
een manier dat niet ik zeg hoe de dingen 
gedaan moeten worden, maar dat er een 
plan van aanpak is waarbinnen ieder zijn 
eigen taak zelfstandig en met plezier 
invult. Daar ligt mijn voldoening!

‘Als cantor ben-je dienstbaar, een 
soort katalysator!’

„Vier of vijf jaar, misschien nog wel 
langer geleden, nam ik deel aan een 
cantorcursus in Gaanderen en dat is 
het begin van mijn cantorcarrière.” 
Daarbij trekt ze haar wenkbrauwen op 
alsof we dat ‘carrière’ maar vooral niet 
te serieus moeten nemen. Maar toch. 
Francis Hagemeijer (53) is een alt met 
een prachtige, heldere stem en een groot 
bereik. In het dagelijks leven werkt ze 
als administratief medewerker op de 
financiële afdeling van Moovz, waaronder 
verschillende bedrijven vallen.
Muziek is haar met de paplepel 
ingegoten. Haar vader was koordirigent 
en als meisje van zeven ging ze met 
hem mee naar repetities en vieringen. 
„Ik schrok er behoorlijk van toen ik 
onlangs gehuldigd werd voor veertig 
jaar koorzang. Zo lang al?” Na het 
kinderkoor kwam een jongerenkoor, toen 
Liberate en vervolgens het gemengd 
koor in de Augustinuskerk. En toen de 
kerk sloot, zijn mijn man Alphons en ik 
overgestapt naar het gemengd koor van 
de Martinuskerk.” 
Gedurende de coronatijd zong Francis 
in een klein koortje dat in Gaanderen en 
tijdens Kerstmis en Pasen in Doetinchem 
zong en dat ook bij de diaken- en 

priesterwijding van Paulus Tilma in 
Utrecht de vieringen omlijstte. „Een 
intensieve tijd met veel repeteren en 
nieuw repertoire waarbij de lat best 
hoog lag. Dirigent Ben Simmes kiest voor 
kwaliteit en dan wil je zo min mogelijk 
foutjes maken. Ik voelde me bevoorrecht 
dat ik kon blijven zingen, al die tijd. 
Terwijl ik het voor alle andere koorleden 
vreselijk vond dat zij niet mochten.” 
Wat is leuker: zingen in een koor of 
als cantor? „In een koor! Maar ik vind 
het ook mooi om als cantor te zingen. 
Als cantor ben je dienstbaar. Een soort 
katalysator… Er zijn zoveel kerkgangers 
die een zetje nodig hebben tot 
‘volkszang’ en ik vind het fijn om hen te 
helpen door vóór te zingen en de maat 
aan te geven. Het allerfijnst is als ik op 
orgel of piano wordt ondersteund. Vaak 
door Anita of Julian Simmes en ook Cor 
Peters heeft al eens begeleid.” 
Francis neemt haar taak als cantor zeer 
serieus. „Van tevoren kijk ik in het boekje 
welke liederen erin staan. Vijf heb ik er 
nodig. Niet te onbekend of te moeilijk… 
Met een aanstekelijk openingslied. Die 
keuze stem ik af met de voorganger en 
dan kan ik voor mezelf ook nog even 
studeren. Het Kyrie, Gloria enzovoorts 
komen vaak uit de Marcus-mis, maar ik 
denk erover om een of twee bekende 
gregoriaanse missen te gaan zingen.” 

En… luister je ook wel eens terug? „Ja, 
ik leg de lat best wel hoog, dus ik wil ook 
wel horen hoe het klonk.” 
Wat biedt het je? „Het mooiste wat het 
mij biedt, is dat ik kan blijven zingen. 
Dat ik meehelp om de viering compleet 
te maken met volkszang. Je merkt dat 
mensen heel veel liederen kennen en 
vroeger ook zongen. Hoe mooi is het dan 
om ze een beetje te helpen. Dat geeft 
een voldaan gevoel. Soms zelfs een 
geluksgevoel. ”  

‘Je doet dit voor de mensen die niet 
naar de kerk kunnen komen…’

Eigenlijk al vanaf er in Gaanderen 
kerkdiensten via Facebook en YouTube 
gestreamd worden, hebben we Sam in 
de kijker. In het begin van de coronatijd 
eerst nieuwsgierig met opa mee, 
experimenteren, kijken, meehelpen… 
Gaandeweg bleek dat Sam superhandig 
is met computer, streamdeck en camera’s 
en dat hij zelf ook kon streamen. Dus kan 
opa Joop rustig meezingen met het koor 
en Sam zorgt ervoor dat het beeld bij de 
parochianen thuis binnenkomt. 
Sam (13): „Eerst hadden we twee 
vaste camera’s, nu is er een vaste 
maar ook een beweegbare. Daarmee 
kunnen we diverse dingen in beeld 
brengen: het altaar, maar ook het 
Mariabeeld, het koor of een mooi shot 
van een glas-in-loodraam. We hebben 
voorgeprogrammeerde posities, maar 
ook filmpjes en teksten – bijvoorbeeld 
voor de collecte met de QR-code – zodat 
de stream er steeds mooier uitziet.” 
Niemand ziet deze Spielberg-in-spé zijn 
werk verrichten, maar het valt op dat hij 

de techniek in de vingers heeft. En als 
YouTube nukken heeft – dat komt wel 
eens voor – dan behoudt Sam de rust 
door gewoon helemaal opnieuw op te 
starten. Ook vijf minuten voor aanvang 
van de dienst. Dan ben je wel een koele 
kikker…
Krijgt hij wel eens commentaar? „Heel 
soms, via de app. Dat het geluid niet 
goed is. Maar daar kan ik dan niets aan 
doen. Gelukkig krijg ik ook positieve 
reacties van mensen. Laatst nog een 
envelopje van iemand die vaker via de 
livestream kijkt. En ook al eens een pak 
lekkere koekjes.” 
Het bijzondere aan Sam is dat hij volledig 
begrijpt waar het met een livestream 
om te doen is. Niet lekker spelen met 
techniek, maar juist voor de parochianen 
thuis – of op vakantie – een mooie 
viering zichtbaar te maken. „Je doet het 
voor de mensen die niet naar de kerk 
kunnen komen! En het leukst is het dat 
je aan het eind van de viering precies 
kunt zien hoeveel mensen live hebben 
meegekeken. Gaanderen scoort best 
hoog op YouTube!” 
Is dat live streamen voor hem iets van 

een gave of een talent? „Je kunt het of 
je kunt het niet.” Vader Edwin valt bij: 
„Sam heeft er gevoel voor en hij kan 
goed met mensen omgaan. Dat zien wij 
ook in zaken die hij binnen ons bedrijf 
aanpakt.”
Onze laatste vraag: weet je al wat je 
later wilt gaan doen? Sam denkt geen 
moment na: „Ondernemer, dat wil ik 
worden!” Sorry, Hollywood…

De Missionaire Parochie
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Van de Bestuurstafel

Inspiratie voor een 
nieuw jaar 

In deze eerste Vreugdebode van dit jaar 

wil ik in deze column stilstaan bij ons bestuurswerk en de 

ontwikkeling van de geloofsgemeenschap in onze parochie. 

De aanvang van het nieuwe jaar 2023 leent zich bij uitstek 

voor een dergelijke overweging.

Pastoor Hans Pauw heeft in de laatste Vreugdebode van 

2022 een mooi artikel geschreven over de toekomst van 

ons geloof in ‘Geloven in groei en ontwikkeling’. Werken 

aan groei en ontwikkeling van geloof en kerk-zijn is hierbij 

onze opdracht. Ja, hoe dan?, hoor ik u denken, immers dat 

is geen eenvoudige opdracht. Wat kan ik dan bijdragen als 

individueel persoon? Wat kunnen wij als bestuur hieraan 

bijdragen?

Als je over deze vraag nadenkt en er op let, sta je er van 

versteld hoeveel impulsen je krijgt in het dagelijkse leven. 

Impulsen die met het geloof te maken hebben. In feite 

allemaal inspiratie om je gedachten over het geloof en hoe 

jij hier in staat, of hoe jij hoopt dat het zich ontwikkelt, te 

vormen. 

Op dit moment dat ik mijn column schrijf, 1 januari, noem 

ik het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI en dan 

met name hoe verschillend de vorige paus en de huidige 

zijn. En misschien wat dichter bij huis de preek van pastor 

Paulus tijdens de kerstnacht en hiermee de krant haalde. 

Enkele voorbeelden die tot nadenken stemmen en daarmee 

een inspiratiebron vormen voor onze gedachten. Misschien 

staan we in het begin van het jaar ook wel meer open voor 

het nadenken over nieuwe doelen, immers ze horen bij de 

aanvang van het nieuwe jaar. Als bestuur(der) gaan we dit 

proces natuurlijk van harte ondersteunen. Immers, onze 

parochie moet mee veranderen in de tijd. Ik heb er het 

volste vertrouwen in dat dit gaat lukken, samen met ons 

pastoraal team en met u.

Ruud Engelaar

Onze parochie ondersteunt in de vastentijd de technische school CYDC in Zambia. Het Chikowa Youth Development Centrum (CYDC) leidt jonge 
mensen op in diverse technische beroepen. Na hun opleiding kunnen zij in de buurt aan het werk zodat zij niet wegvluchten naar de grote stad. 
Chikowa ligt zeer afgelegen op circa 100 kilometer van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 kilometer is een onverharde weg, dwars door 
de bush van Zambia, tegen de grens van Malawi.

Zonder huis geen leraar. Zonder leraar geen les. 
In 2021 startte CYDC met de nieuwe opleiding 
‘voedselproductie’. Er werd een leraar aangetrokken, een zeer 
bekende chef-kok in Zambia die door Covid-19 zijn baan in 
Lusaka was kwijtgeraakt. Het is onmogelijk voor deze John Dino 
Banda om dagelijks terug te reizen naar Lusaka, een autorit 
van bijna negen uur. Om hem voor de school te behouden moet 
er woonruimte voor hem en zijn gezin worden gebouwd. De 
Bisschoppelijke Vastenactie, tezamen met de missieorganisatie 
Fidesco, zamelen € 26.000 in om dit mogelijk te maken. Onze 
parochie gaat deze organisaties helpen.

Betere kansen op arbeidsmarkt
Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare 
opleiding bieden die hen in staat stelt om zelfvoorzienend te 
worden. Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan 
aan de leraren geen hoog salaris worden betaald. Om toch 
leraren aan te trekken, en te houden, stelt CYDC woningen voor 

hun en hun gezinnen ter beschikking. Dankzij de komst van de 
ervaren chef-kok Banda werd een samenwerking met safari-
lodges van het South Luangwa National Park (op 1 uur afstand) 
aangegaan. De studenten kunnen daar stage in de keuken 
lopen om praktijkervaring op te doen. Dit verhoogt hun kansen 
op een baan, na het behalen van het diploma.

Noodzaak van woonruimte
Het bieden van een huis maakt de komst naar het afgelegen 
Chikowa waarschijnlijker. Als de chef-kok met zijn gezin ter 
plekke kan wonen, is de waarschijnlijkheid, dat hij blijft, groter. 
Anders trekt hij zich terug naar de stad, waar het salaris hoger 
is. De nieuwe cursus stopt vervolgens en het leeraanbod voor 
de studenten vermindert. De verwachte bouwtijd van zijn huis 
is zes maanden. In die tussentijd is er tijdelijke huisvesting voor 
de docent en verblijft zijn gezin nog in de hoofdstad Lusaka. 
Het CYDC zal de bouw in eigen beheer en zoveel mogelijk met 
eigen krachten uitvoeren. CYDC heeft ervaring met soortgelijke 
bouwprojecten. Er staan 11 huisjes op het schoolterrein die 
door leraren, medewerkers en (Fidesco-)vrijwilligers bewoond 
worden. 

Uw bijdrage
U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken op bank 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie in Den Haag. 
Wilt u daarbij het verplichte projectnummer 402165 vermelden 
s.v.p.? Heel hartelijk dank voor uw bakstenen en/of cement. 

Meer informatie
Op de website van onze parochie vindt u meer informatie over 
dit Vastenactie-project. Op zondag 26 februari staat de viering 
in Doetinchem in het teken van deze actie. Er zal tijdens en na 
de viering over worden verteld en er zijn eenvoudige producten 
te koop.

Samenwerking

Studenten met 
John Banda samen

Actie kerkbalans en 
belastingvoordeel
Dit artikeltje gaat over de mogelijkheid om uw gulle 
gaven aan de parochie in mindering te brengen 
op het inkomen bij de jaarlijkse aangifte voor de 
inkomstenbelasting.

Omdat de parochie een zogenaamde Anbi (Algemeen 
Nut Beogende Instelling) is, mogen giften in mindering 
worden gebracht op uw verzamelinkomen, maar 
voor reguliere giften geldt in de regel wel een 
aftrekbeperking. Wanneer er sprake is van een periodiek 
terugkerende gift, dan is dat jaarbedrag in de regel wél 
volledig aftrekbaar. 

De Parochie Maria Laetitia biedt de mogelijkheid om 
een overeenkomst af te sluiten voor een jaarlijks 
terugkerende gift, die geldt voor een periode van 5 
aansluitende kalenderjaren. 
In die overeenkomst wordt het bedrag vastgelegd dat u 
schenkt aan de parochie in de actie kerkbalans, waardoor 
het jaarlijks te schenken bedrag volledig aftrekbaar 
wordt in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor meer inlichtingen, of het sluiten van een 
overeenkomst, kunt u contact opnemen met Joyce 
Lukkassen op administratie@mlparochie.nl of op 
telefoonnummer 06 -26 30 35 93.

Penningmeester RK  Parochie Maria Laetitia

Thijs Kemperman 06 -  82 93 22 79

Eucharistische aanbidding & 
biechtgelegenheid
Eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 11.00 uur in de 
OLV Kerk Doetinchem, Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem 
(bij koud weer: Mariakapel).

Data 2023:
7 januari 1 juli 
4 februari 5 augustus 
4 maart  2 september
1 april  7 oktober
6 mei  4 november
3 juni  2 december
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Beste parochiaan,

Het nieuwe jaar is net begonnen. Wij wensen u van harte een goed, gelukkig en gezond 
nieuwjaar. Moge de samenleving terugkeren naar een wereld van nabijheid, ontmoeting 
en warmte. Zoals gebruikelijk houdt ook onze parochie aan het begin van ieder jaar de 
Actie Kerkbalans. Het thema voor dit jaar is ”GEEF vandaag VOOR DE KERK van morgen”.
Wij zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties vóór ons, 
maar zeker ook met de generaties ná ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden 
ons met mensen die steun nodig hebben

Wij maken in deze tijd op gebied van o.a. gezondheid (corona) en de financieel-
economische gevolgen van de  energie-transitie zware tijden mee. Deze impact op 
de samenleving is enorm en dan kan juist het geloof kracht geven en troostvol zijn.
Wij geloven erin dat God als een goede herder ook in onze tijd over zijn kudde waakt en 
u en onze parochie beschermt. Dat geloof blijven we uitdragen en daarbij is uw financiële 
steun onmisbaar.

Onze vele vrijwilligers bezorgen niet alleen de Vreugdebode en de Actie Kerkbalans, 
maar zij zijn ook de ogen en de oren van onze parochie. Niet alleen op pastoraal gebied, 
zoals Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel, maar ook bij armoede of andere 
noden staat de parochie voor u klaar. Denk aan Kerstpakkettenactie en deelkastjes of 
andere lokale initiatieven. Wij willen er zijn voor anderen, volgend in de voetsporen
van Jezus.

U ziet: er gebeurt nog heel wat in de parochie waar u deel van uitmaakt. 
We hopen dat we op uw financiële  steun kunnen rekenen, zodat onze activiteiten in 
onze Parochie Maria Laetitia voortgezet kunnen worden.

Daarom: ”Doe mee aan de Actie Kerkbalans”. 
Steun onze parochie met een gift naar draagkracht. 
Hoe dan ook, uw gift van klein tot groot blijft onontbeerlijk voor ons.

Heel veel dank en hartelijke groet.

Mede namens het pastorale team, parochiebestuur en de vele vrijwilligers.

  Pastoor Hans Pauw 

Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR Ulft 
T: 0315 - 34 20 44 
E: secretariaat@mlparochie.nl 
I: www.marialaetitia.nl 
B: NL 19 RABO 0156 5694 50 
ANBI nummer 824658966
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Tienergroep bestaat een jaar!
Op 29 december heeft de tienergroep een uitje gehad, omdat 
we één jaar bestaan! 
De groep bestond deze keer uit 13 tieners uit verschillende 
locaties van onze parochie. 
Om 14.00 uur hebben we ons verzameld op de pastorie in 
Doetinchem, waarna we naar Partycentrum Doetinchem zijn 
gelopen. Daar begon ons programma met een uur bowlen. 
Daarmee kwam de competitieve sfeer er goed in. En dat was 
ook nodig, want vervolgens hebben we twee potjes laser-game 
gespeeld. Met onze harnassen en laserpistolen gereed, traden 
we de arena binnen. Twee teams die tegen elkaar de uitdaging 
aangingen om zoveel mogelijk punten te scoren, door de ander 
te raken. Na de puntenscore uitgebreid onderling te hebben 
vergeleken, zijn we voldaan naar de pastorie terug gegaan, 
waar binnen de kortste keren en met vereende krachten een 
heerlijke maaltijd Chicken Tonight op tafel stond. 
Na het eten hebben we de avond gevuld met twee potjes 
Weerwolven, een leuk spel waarbij vertrouwen en wantrouwen, 
discussiëren en samenwerken over en weer gaan. Al met al was 
het een geslaagde dag. 

Ook voor het komende half jaar staan de maandelijkse 
bijeenkomsten al gepland en zal de groep ongetwijfeld gestadig 
doorgroeien.

Stille Omgang kan weer!
Door de coronavirus-
pandemie kon de 
jaarlijkse Stille 
Omgang door 
het centrum van 
Amsterdam enkele 
jaren niet plaatsvin-
den. Dit jaar wordt 
de Stille Omgang 
(18-19 maart) weer 
in de traditionele 
vorm gehouden. 
De intentie voor de 
komende editie is: 
‘Levend brood voor 
onderweg, in stilte 
getuigen’. 

Alle parochiegroe-
pen en individuele 
pelgrims die vanuit 
het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden uitge-
nodigd voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek, 
vlak bij het Centraal Station. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant. 
Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de 
Stille Omgang lopen. „Door als aartsbisdom onze krachten en 
aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, willen we voor men-
sen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een 
kleinere groep uit de parochie.” 

Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer 
informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille 
Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl.

Kinderkamp en tienerkamp 2023
Ook in 2023 organiseert het Aarts-
bisdom Utrecht weer een kinder- en 
tienerkamp, als vanouds op Kampeer-
boerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP Koning(in) voor een week
Wat zou jij doen als je koning of koningin 
was? Hoe denk je dat het is om een land 
te regeren en in een paleis te wonen? Wil 
jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan 
mee op het kinderkamp van Aartsbisdom 
Utrecht! En natuurlijk organiseren we allerlei leuke activiteiten, 
gaan we spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, lekker eten en 
nog veel meer!
Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
Wie: Kinderen van 7 tot en met 12 jaar, max. 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
TIENERKAMP Reis rond de wereld
Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, 
maar rond de wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en 
duiken in de diepste zeeën. Zo maken we kennis met allerlei 
verschillende culturen, dieren en planten die onze prachtige 
aarde kent. Tijdens de vele spellen krijg je de kans om je te 
bewijzen als echte ‘globetrotter’. Daarnaast staan er natuurlijk 
ook meerdere uitstapjes en catecheses op het programma. Ga 
jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel aan!
Wanneer:  12 tot en met 17 augustus 2023
Wie: Tieners van 13 tot en met 16 jaar, max. 30
Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en 
 Bas Kolfschoten

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl (kan tot 30 juni 2023). 
Meer info via zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.

2023



‘...Totdat ik vliegen kon op 
eigen kracht...’

Er bestaat een YouTube-trailer op 
de site van onze/uw parochie. Hij is 
opgenomen tijdens het parochiefeest 
dat afgelopen zomer (in 2022 dus) 
werd gevierd. Centrale vraag bij een 
aantal interviews dat daarbij gehouden werd, was: ‘Op welke 
manier ervaar jij vreugde in het geloof?’ 
 Op de achtergrond van dit filmpje werd een opname 
afgespeeld van het parochieprojectkoor onder leiding en 
begeleiding van Ben en Anita Simmes. Het betreft het lied 
‘Die mij droeg…’
Huub Oosterhuis heeft Deuteronomium 32:11-12 op 
meesterlijke wijze teruggebracht tot deze vijf prachtige 
regels: 

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte,
en als ik krijsend viel, mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

Op hun beurt zijn die regels door Tom Löwenthal 
bewonderenswaardig fraai getoonzet in een krachtig lied 
van overgave en vertrouwen. Wanneer dit ‘Torentje’ u 
aanzet tot het beluisteren van dit lied, dan hoop ik dat u het 
met mij eens bent dat hier het vreugde beleven in het geloof 
op bijzondere wijze tot uiting gebracht wordt. 
Om dat tot stand te kunnen brengen moet je een beroep 
kunnen doen op dichters, componisten, repetitors, 
dirigenten, muzikanten, koren, etc. Daarin hebben de kerken 
een lange traditie.
Nu vraagt dit lied om een min of meer majestueuze 
benadering. Dan komt het het best tot zijn recht. Dat was 
dus ook het geval bij de uitvoering op het parochiefeest van 
afgelopen jaar. Ik hou daar wel van. Nostalgische gevoelens 
uit vroeger tijden waar massaal liederen aangeheven 
werden ter meerdere eer en glorie van God en zijn gelovige 
kudde komen dan naar boven. Dat gaf en geeft vreugde en u 
merkt dat mijn bombastische taalgebruik daar in mee gaat.
Echter, wanneer tijdens een intieme 
Ontmoetingsbijeenkomst in de huiskamer aan de 
Hoofdstraat de Terborgse Georgiusgeloofsgemeenschap een 
eenvoudig lied aanheft onder begeleiding van Anita Simmes, 
dan geeft me dat óók heel veel vreugde!
In het dorp Oosterhout bij Nijmegen stond mijn 
geboortehuis. Recht tegenover de kerk. Daarom en om 
nog veel meer redenen hadden mijn ouders een goede 
band met de pastoor, Piet Nierman. Hij was de latere 
eerste bisschop van het hernieuwde bisdom Groningen. Als 
assistent/kapelaan destijds (± 1955!) bij pastoor Nierman 
in Oosterhout, kwam de carmelietenpater Monulphus 
Gemmeke regelmatig bij mijn ouders over de vloer. Hij zat in 
een commissie die doende was met het zaligmakingsproces 
van pater Titus Brandsma. Nu, ruim 60 jaar later, is pater 
Titus Brandsma heilig verklaard. Een tijdrovend proces dus!  
Wanneer we werk willen maken van een proces ter 
zaligverklaring van het koppel Ben en Anita Simmes, 
vanwege al hun inspanningen ter ondersteuning bij het 
beleven van onze geloofsvreugde, parochiebreed, dan 
moeten we niet te lang meer aarzelen. Heb het idee dat 
zulks, bij leven en dan óók nog voor een echtpaar, bepaald 
uniek zal zijn     
      Steven van Woerkom 

Reageren? stevawok@gmail.com
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Torentje, torentje bussekruit

Open repetitie Liberate
Veel goede reacties kreeg het Gaanderense koor Liberate op onder andere de nachtmis in de Sint Martinuskerk. Wellicht zijn 
er mensen die zich daardoor uitgenodigd voelden om nader kennis te maken of om een keer mee te zingen. Daarom wordt 
u op vrijdag 10 februari uitgenodigd voor een open repetitie in de kerk in Gaanderen. ‘Open’ omdat nieuwkomers kennis 
kunnen maken met de zangers, dirigent Harry Thissen en het repertoire. Sterker nog: u kunt meteen zelf meezingen. Mannen 
en vrouwen zijn van harte welkom, voor elke stemsoort is er plaats en neem gerust een vriend(in) mee. Meer informatie via 
www.koorliberate.nl. 

Overigens: Liberate heeft nu ook een nieuw mailadres: info@koorliberatie.nl.

Wereldjongerendagen 2023

Het aanmelden voor de reizen naar de WJD 2023 in Lissabon 
loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de 
Pelgrim. Jongeren hebben de keuze uit verschillende opties, 
zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ 
waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid. 

De Wereldjongerendagen 2023 vinden plaats in Lissabon: 
een grote, historische stad, hoofdstad van Portugal en het 
culturele, politieke en economische hart van het land. 
Voor meer informatie over Lissabon: www.wjd.nl/over-lissabon/.
Het Aartsbisdom Utrecht, bisdom Rotterdam, bisdom Breda 
en bisdom Roermond organiseren gezamenlijk een 17-daagse 
busreis (24 juli-9 augustus) naar de WJD (reissom: € 1.129). 

Deze reis gaat via Parijs, Lourdes en Burgos naar de ‘Days in 
the Diocese’ in het bisdom Guarda. Daarna reizen de jongeren 
via Fatima naar Lissabon.
Daarnaast organiseren verschillende bewegingen en 
congregaties een eigen reis. 
Aanmelding voor de reizen is open en loopt via de website 
van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim (aanmelding 
mogelijk t/m 31 mei 2023). 

Kijk hier voor alle reisopties en hoe daarvoor aan te melden: 
www.wjd.nl/de-reisopties/.

Vastenactie 2023: 
Mensen onderweg
Op Aswoensdag (22 februari) begint de Vasten. De jaar-
lijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van 
mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten 
bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen 
zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders 
een nieuw bestaan op te bouwen. Wereldwijd waren eind 
2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 
raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen 
mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 mil-
joen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig 
heenkomen elders. Verreweg de meeste vluchtelingen 
worden opgevangen in de regio.
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan 
ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen het land en raakten 
1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan de 
helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Ondanks 
de moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebie-
den hun ontheemde landgenoten om een nieuw bestaan 
op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje grond om voed-
sel te verbouwen.

Wat doet Vastenactie?
Afgelopen jaar kregen zo’n 30.000 mensen hulp van 
Vastenactie bij het verbeteren van hun voedselzekerheid. 
Zij ontvingen bijvoorbeeld zaden, planten, gereedschap-
pen en advies op het gebied van gezonde voeding en 
duurzame landbouw. 
In 2023 ondersteunt Vastenactie gevluchte gezinnen in 
Zuid-Soedan. Met zaaigoed en eenvoudig gereedschap 
kunnen zij hun eigen voedsel verbouwen. Lees meer over 
dit project op www.vastenactie.nl.
Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen. 
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag. 

In het kader van AVG
AVG betekent: de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming en is de Europese privacywetgeving. Hierin 
staat wat organisaties en overheden mogen en moeten 
met persoonsgegevens. En wat men mag én moet met 
persoonsgegevens. Bij het gebruik van persoonsgegevens 
staat transparantie voorop. 
Volgens het kader van de wet op de privacy (AVG) 
mogen wij - bijvoorbeeld - de verjaardagen van onze 
medeparochianen, die een zekere leeftijd hebben bereikt, 
niet meer publiceren. Jammer maar wet is wet ook wij 
moet ons daaraan houden. 

Redactie Vreugdebode

Impulz-jaarprogramma 2023
Reserveer deze data alvast in je agenda! 
Meer informatie volgt.

- 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

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 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
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Engelse Mis: for the whole family*!
Op 26 maart is er in de Petrus- en Pauluskerk weer een 
Engelse Mis. Zie ook  het liturgisch rooster!
Wat houdt zo’n Engelse Mis eigenlijk in? Voor het antwoord op 
die vraag kun je natuurlijk het beste die mis gaan meevieren. 
Maar ik ga eerst in gesprek met de initiatiefnemers, Lyn en 
Raymund van Os. 

Ik ontmoet hen aan de keukentafel in hun gastvrije huis. 
Hoewel ik het gezin  al wat kende van kindervieringen die we 
in de toenmalige Parochie De Verrijzenis hadden, valt me hun 
begeestering op. Vader en moeder leven met hun drie doch-
ters van en met hun geloof. De ouders leven hun geloof aan 
hun dochters voor. En dat krijgt o.a. vorm in hun inzet voor de 
Engelse mis. Overigens: Lyn geeft aan, dat ze niet alleen de 
‘credits’ willen. Ze zijn deel van ‘the family’!

In december 2013 is het begonnen. Lyn en Raymund lieten hun 
huis inwijden. Pastor Marcel was de voorganger. Omdat Lyn van 
de Filipijnen komt, waren er bij de gasten veel Filipino’s. In de 
sfeer van de huiselijke plechtigheid en het feest erna borrelde 
het idee op om met deze groep vaker samen te komen en te 
vieren: de Engelse Mis was geboren! Enthousiast vertellen ze 
over hun ervaring: “Als je in de Filipijnen naar de kerk gaat, 
heeft iedereen oog en oor voor elkaar: wat fijn dat we elkaar 
weer zien en horen! De mensen - oud en jong, volwassen en 
kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s, zonen en dochters, 
kleinzonen en kleindochters - doen allemaal actief mee, met 
zingen en bidden, met staan en knielen, met stil zijn en luiste-
ren. Men concentreert zich op de Mis, maar nooit is het echt 
stil, er gebeurt steeds wel iets, mensen lopen in en uit, kinderen 
lopen heen en weer en….niemand stoort zich daar aan: de Mis 
gaat door en na de Mis gaat het féést door. Er is koffie, thee en 
limonade. Er is van alles te eten en te snoepen. Iedereen heeft 
iets meegebracht! De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld of 
de preek wordt uitgebreid besproken.” Lyn en Raymund vatten 
hun verhaal samen met “het voelt echt als een grote, open 
familie”. En dat is precies hun bedoeling met de Engelse Mis: de 
Filipijnse gemeenschap op Filipijnse wijze samenbrengen. Maar 
het gaat verder, hun missie en roeping is ruimer. De Engelse Mis 
wil een feest zijn van geloven en ontmoeting voor iedereen die 
zich door hun verhaal aangesproken voelt.

In 2013 was de eerste Engelse mis goed bezocht met ruim 50 
mensen. Ze kwamen overal vandaan: Azewijn, Ulft, Aalten, 
Lichtenvoorde, Gendringen, Loo… En het waren niet allemaal 
Filipino’s. Blijkbaar sprak het verhaal meer mensen aan! Bij de 
laatste viering waren er nog zo’n 30 vierders. Net als bij de 
‘gewone kerk’ een teruggang dus. Lyn en Raymund geven eer-
lijk aan: “We merken dat ook bij de doelgroep andere belangen 
gaan meespelen dan het bezoeken van de Engelse Mis”. 
Toch willen ze doorgaan en niet opgeven. Ze blijven uitnodi-
gen en houden hoop, dat de Heilige Geest blijft werken. En dat 
hopen ze niet alleen voor ‘hun mis’ maar voor de hele Kerk!

Omdat het Filipino heel veel dialecten kent, is Engels in de 
Filipijnen de tweede officiële taal. In die taal begrijpt men 
elkaar. Daarom is Engels ook de taal van de Engelse Mis. Maar 
als er gezongen wordt klinkt er ook Filipijns. En vooraf en na 
afloop wordt er gewoon Nederlands gesproken, behalve als 
Engels voor de ontmoeting nodig is!
Er is een boekje met teksten. Belangrijk is ook, dat de Mis uni-
verseel en dus herkenbaar is! Er wordt flink gezongen. In het 
begin was er een koor - de Pinay Vocals! - , maar er zijn altijd 
wel mensen die het zang-voortouw nemen. Als een groepje als 
koor wil fungeren, worden de liedjes een paar keer voor de vie-
ringsdatum geoefend. 
Het Onze Vader en de Vredeswens zijn hoogtepunten in de 
viering. Raymund: “Daar krijgt mijn geloof concreet vorm in de 
ontmoeting met andere mensen. En dat gaat na de Mis gewoon 
dóór. Geloven stopt toch niet na de zegen?” 

* U snapt het natuurlijk al: dit verhaal is bedoeld om de Engelse 
Mis (maar ook het hele ‘naar de kerk gaan’! ) weer eens onder 
de aandacht te brengen. En natuurlijk willen we u uitnodigen 
om eens te komen meedoen. De Engelse Mis mikt immers op de 
hele familie! 
Zoals aangegeven: op 26 maart heeft u de kans, om 14.30 uur 
in de Petrus- en Pauluskerk in Ulft. Maar wees gewaarschuwd: 
het duurt langer dan 3 kwartier. Maar dat had u na dit verhaal 
vast al wel begrepen!

Guus van de Ploeg
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Jaarlijkse ontmoetingsdag van de 
Diocesane Gebedskring om Roepingen 
Videofilm over priesters in het Aartsbisdom Utrecht

Benedictus XVI: 
Gekeerd naar de Heer

Op 5 januari vond in Rome de uitvaartplechtigheid plaats 
van emeritus paus Benedictus. Hij was een gerenommeerd 
theoloog die bijzondere teksten nalaat. Als paus schreef hij 
drie encyclieken (rondzendbrieven). Hij riep een Jaar van 
het Geloof uit (2012-2013). De liefde van God en de persoon 
van Jezus Christus stonden voor hem altijd centraal.
“Heer, ik hou van U.” Dit waren, in het Italiaans uitge-
sproken, de laatste woorden van paus Benedictus XVI op 
31 december 2022. Deze woorden vatten zijn pontificaat 
samen. Jezus Christus was de centrale persoon in het leven 
en denken van paus Benedictus XVI. Voordat hij in 2005 
tot paus gekozen werd, had Benedictus XVI al een hele 
loopbaan achter de rug. Joseph Ratzinger was, voordat hij 
paus werd, een gerenommeerd theoloog. Vanaf 1981 stond 
hij aan het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer. 
Zijn publicaties bewogen zich op het terrein van de sys-
tematische theologie. Verschillende ervan zijn ook in het 
Nederlands vertaald, zoals “De geest van de liturgie”. 
Dit boek is een grondige inleiding in de theologie van de 
liturgie.

Bron: Katholiekleven.nl

Bij die gelegenheid in Utrecht op 14 januari was 
onder meer de première van de film ‘Hier ben 
ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters 
van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping 
en wat het betekent om juist in deze tijd paro-
chiepriester te zijn.
De titel verwijst naar de beschikbaarheid van 
de priesters en naar het moment in de wij-
dingsplechtigheid waarin de wijdeling gevraagd 
wordt naar voren te komen en antwoordt: “Ja, 
hier ben ik.”

De drie priesters (Foto 1-Jurgen Jansen, Foto 
2-Gauthier de Bekker en Foto 3-Mauricio 
Meneses) worden in de film gevolgd tijdens hun 
werk en daarbuiten en gaan in op vragen als: 
Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is 
het om te studeren aan de priesteropleiding? 
Hoe belangrijk is het gebed in hun leven? Welke 
steun hebben ze aan hun collega’s? Hoe ont-
spannen ze zich? Welke uitdagingen zien ze? En 
wat zeggen ze tegen iemand die een priesterroe-
ping heeft?
Het idee voor de video ontstond in de 
Diocesane Roepingenraad, die ook de ont-
moetingsdag organiseerde. Rector Kuipers 
van het Ariënsinstituut is voorzitter van de 
Roepingenraad. Hij licht toe: “Het doel van de 
film is om te laten zien wat het betekent om in 

deze tijd parochiepriester te zijn in het aarts-
bisdom. Tegenwoordig weet lang niet iedereen 
wat een priester allemaal doet als hij niet de 
Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden 
tijdens parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld 
over roepingen. We willen met deze video vooral 
de vreugde van het priesterschap in beeld bren-
gen, juist in een tijd waarin het priesterschap 
geen voor de hand liggende levenskeuze meer 
is. De Kerk in Nederland krimpt, maar deze drie 
priesters laten in woord en beeld zien dat ze de 
toekomst positief zien.”
Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: 
“De agenda staat relatief vol en geen dag is 
hetzelfde. Het is soms intensief, en tegelijkertijd 
als ik ‘s avonds naar huis rijd: het is mijn geluk.” 
Gauthier de Bekker vertelt dat hij de meeste 
vreugde haalt uit het gegeven “dat we als pries-
ter zo nabij mogen zijn op kwetsbare momenten 
in het leven, dat we het leven en het geloof met 
mensen mogen delen.” Mauricio Meneses voegt 
daaraan toe: “Laten we het priesterschap aan 
de jongeren presenteren als iets dat hen dichtbij 
de mensen brengt. Het is fantastisch hoe wij iets 
voor de samenleving kunnen betekenen.” 
U kunt het bericht ook lezen: 
https://www.aartsbisdom.nl
video-over-priesters-in-het-aartsbisdom-
utrecht/



PAROCHIE MARIA LAETITIA

VREUGDEBODE 1 - FEBRUARI / MAART 2023   15

Goede God,
We willen veertig dagen oefenen in goede dingen.
We willen nadenken over wat echt belangrijk is.

Uw Zoon Jezus heeft dat ook gedaan.
Wilt U ons helpen door de heilige Geest.

Dan gaan we meer begrijpen,
Dan helpt het oefenen nu, ook voor later.

Dank U wel.

Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is de tijd waarin we samen op weg gaan naar het grote

feest van Pasen. De Veertigdagentijd helpt ons om extra te groeien als kind van
God. In de Kerk noemen we het een ‘sterke’ tijd; een gunstige tijd. We oefenen
om naar God te luisteren en met Hem mee te doen. We maken ons leven wat
kaler, eenvoudiger, maken. Dingen die ècht belangrijk zijn proberen we meer te
doen en dingen die niet zo belangrijk zijn minder. Je kan een oefenlijstje maken.

gentijd
d tijd i d tijd i
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Vasten, bidden en naastenliefde
Deze drie woorden staan centraal. Ze zijn altijd belangrijk, maar in de
Veertigdagentijd doen we er een schepje bovenop, we doen het ‘extra’.
Extra vasten = Extra ruimte maken voor God: dingen die niet zo belangrijk zijn doen we minder.
Extra Bidden = Extra tijd bij God zijn, thuis en in de kerk, om te weten wat Hij van ons vraagt.
Extra Naastenliefde geven = Extra tijd en geld besteden aan de naaste, aan andere mensen.

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs (6, 1-6; 16-18)

‘Doe je mee? We gaan iets goeds doen.’ Vandaag geeft Jezus les
over vasten. Hij zegt: ‘Vasten is goed, maar je moet je niet uitsloven.
Daar houdt God niet van. Doe iets goeds, wees lief, ook als niemand
het merkt. Want God merkt het wél. God ziet het en God is dan blij
met jou.’

Vasten uit liefde
Iets geven aan een collecte, bidden en vasten, vindt Jezus belangrijk.
Maar Jezus leert ons wel om het echt uit liefde te doen: uit liefde tot
God en uit liefde voor de mensen. Hij waarschuwt ons dat als we het
alleen maar doen omdat anderen het kunnen zien, het minder waarde
heeft voor God. Mogen anderen dan niet zien dat je iets goeds doet?
Natuurlijk wel. Als je het maar niet expres dáárom doet.

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

Wil je wel
geloven dat
het groeien

gaat

Askruisje
Op Aswoensdag ontvangen we een askruisje. Het is een teken dat we van start gaan
met de Veertigdagentijd.

Aswoensdag
De Veertigdagentijd start op Aswoensdag is een dag om na te denken over leven en
dood, over de aarde en de hemel. Een dag om iets extra’s te doen uit liefde voor God en
de mensen. In het Evangelie van Aswoensdag horen we wat Jezus zegt over vasten.

rkkids.nl/veertigdagentijd

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

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

DRUKKERIJ

DRUKKEN & PRINTEN

’t Goor 55A  -  7071 PC Ulft  -  Tel. 0315 - 681373
www.ijselstroom.nl  -  info@ijselstroom.nl
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Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV Uitvaartzorg
           Persoonlijk, betrokken en dichtbij

www.guv.nl   Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis)

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!
GUV regelt alles voor u tegen een speciaal tarief!

““Daarom werken wij
     graag bij GUV!”

• Persoonlijk, betrokken, dichtbij
• Alle tijd en oprechte aandacht voor u
• De beste zorg tegen de laagste tarieven
• Één vertrouwd aanspreekpunt 

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

    Bel daarom         Bel daarom     
áltijd eerst GUV!áltijd eerst GUV!

Onze betrokken medewerkers:

U kent GUV waarschijnlijk ook van het GUV Crematorium Etten - tijd en aandacht voor u!

GUV_2023 advertentie 188 X 133 20221208.indd   1GUV_2023 advertentie 188 X 133 20221208.indd   1 24-1-2023   17:54:4424-1-2023   17:54:44
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KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 11 februari tot en met 31 maart 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 11 februari tot en met 31 maart 2023

Datum
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

Zo. 12 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering/

gezinszondag

P. Tilma/Singing Kids

Zo. 19 febr. 11.00 uur

Carnaval/EV/P. Tilma

Singing Kids

Wo. 22 febr. 19.00 uur

Euch.vier. Tilma/Pauw. 

Start vastenactie

In Laudem Dei

Zo. 26 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

In Laudem Dei

Zo. 5 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

In Laudem Dei

Zo. 12 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering/

gezinszondag

P. Tilma/Singing Kids

Zo. 19 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Singing Kids

Zo. 26 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Monte Vino

Zo. 12 febr. 9.30 uur

Inspiratieviering

Blokfluitensemble 

Vivente

Za. 18 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Gemengd koor

Zo. 26 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Liberate

Zo. 5 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Gemengd koor

Zo. 12 mrt. 9.30 uur

Inspiratieviering

Jacqueline Snel

Zo. 19 maart 9.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Görgelpiepen

Zo. 26 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Liberate

Za. 11 febr. 19.00 uur

EV/carnavalviering/

H. Pauw

Kerkkoor

Za. 18 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Kerkkoor

Za. 25 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Kerkkoor

Za. 4 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Za. 11 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Kerkkoor

Za. 18 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Kerkkoor

Za. 25 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Kerkkoor

Zo. 12 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 19 febr. 9.30 uur

Euchar.vier./M. Smits

Koor Dinxperlo

Wo. 22 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Kerkkoor

Zo. 26 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Zo. 5 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Zo. 12 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 19 mrt. 9.30 uur

Eucharistieiviering/

P. Tilma

Koor Dinxperlo

Zo. 26 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Zo. 26 mrt. 14.30 uur

Engelse mis/M. Smits

        Za. 11 febr. 17.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Za. 18 febr. 17.30 uur

Eucharistieviering/

H. Pauw

Kerkkoor

Wo. 22 febr. 10.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 25 febr. 17.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Za. 4 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Kerkkoor

Za. 11 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

Za. 18 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering/

P. Tilma

Kerkkoor

Za. 25 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering/

M. Smits

Kerkkoor

H. Martinus
Gendringen

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 11 februari tot en met 31 maart 2023

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

Zaterdag 11 februari

Zondag 12 februari

6e zondag door 

het jaar ( A )

Zaterdag 18 februari

Zondag 19 februari

7e zondag door 

het jaar ( A )

Woensdag 22 februari

Aswoensdag

Zaterdag 25 februari

Zondag 26 februari

1e zondag van de 

veertigdagentijd

Zaterdag 4 maart

Zondag 5 maart

2e zondag van de

veertigdagentijd

Zaterdag 11 maart

Zondag 12 maart

3e zondag van de

veertigdagentijd

Zaterdag 18 maart

Zondag 19 maart

4e zondag van de 

veertigdagentijd

Zaterdag 25 maart

Maria Boodschap

Zondag 26 maart

5e zondag van de

veertigdagentijd)

Iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur aanbidding 

met de mogelijkheid om te biechten in 
OLV te Doetinchem.

elke dinsdag  19.00 uur  Eucharistieviering  M. Smits 
   
   

elke donderdag 09.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
   

elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering  P. Tilma

Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed   
   
elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
   
   
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)  
 
   
elke vrijdag  09.30 uur Eucharistieviering M. Smits  
   
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-9.15 Biechtgelegenheid M. Smits  
   

elke donderdag 09.30 uur Rozenkransgebed 
   

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

Den Ooiman online   
   
   
   
zaterdag 28 februari 18.30 uur Woord- en Communieviering J. Brugman/H. Knol
   

zaterdag 11 februari 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 18 februari 15.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 25 februari 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 4 maart 15.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 11 maart 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 18 maart 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 25 maart 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
   
zaterdag 4 februari 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 11 februari 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 18 februari 18.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 25 februari 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 4 maart 18.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 11 maart 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 18 maart 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 25 maart 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
   
woensdag 15 februari 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde
woensdag 22 februari 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 1 maart 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 8 maart 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 15 maart 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde
woensdag 22 maart 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 29 maart 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
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VARSSELDER-VELDHUNTEN

Mededelingen 
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.

Afscheid organist Silvia Verheij 

24 Jaar geleden kwam het kerkbestuur van de Petrus & 
Pauluskerk in contact met Silvia Verheij uit Etten. Men moest 
op zoek naar een nieuwe organist voor het kerkkoor. 
Via informatieve bron bleek dat Silvia, van oorsprong was ze 
immers pianist, wel eens geheel summier een koor had bege-
leid op een kerkorgel.
Daarom wilde ze een opleiding gaan volgen voor kerkorganist.
Het kerkbestuur nodigde Silvia uit voor een gesprek en bood 
haar deze mogelijkheid aan om enkele jaren orgelcursus te 
gaan volgen aan de Muziekschool in Doetinchem.
De beginjaren waren van dien aard dat het wel even wennen 
was met de dirigent, koorleden en Silvia, maar na verloop van 
tijd raakte men aan elkaar gewend en werden er steeds goede 
vorderingen gemaakt.

Nu zijn we op het moment gekomen dat Silvia met de medede-
ling kwam per 31 december 2022 te stoppen als organist voor 
ons koor. 
In de eerste helft van het vorig jaar is ze begonnen bij de 
Stichting CARE Travel in het verzorgen van uitstapjes en bij-
zondere activiteiten voor mensen die een beetje zorg nodig 
hebben, uit hun eenzaamheid moeten komen, samengevat ont-
moeting, persoonlijke aandacht en zorg op maat.
Voor haar persoonlijk gaat dit voor haar in de loop van dit jaar 
steeds meer tijd in beslag nemen dat ze genoodzaakt is naast 
het opzeggen van meerdere functies ook afscheid te moeten 
nemen als organist en derhalve voor haar privé in het weekend 
vrij te zijn.
Voor het koor kwam dit over als een volkomen verrassing, maar 
het toont begrip voor haar besluit. Silvia heeft wel de toezeg-
ging gedaan dat ze bereid is dat, indien nodig, als vervangend 
organist een beroep op haar kan worden gedaan.
Zondagmorgen 25 december Eerste Kerstdag heeft Silvia voor 
het laatst gespeeld in de eucharistieviering en het was pastor 
Marcel Smits die namens onze geloofsgemeenschap haar dank-
zegde voor de 24 jaren dat zij onze organist is geweest.

Op de laatste repetitie was het voorzitter Huub Verbeeten die 
namens het gehele koor haar bedankte voor de bijzondere, 
loyale en amicale wijze waarop ze heeft gefunctioneerd. 
Als blijk van waardering kreeg ze een fraai boeket en een enve-
lop met inhoud overhandigd en wenste men haar alle goeds op 
haar verdere levenspad toe.

Met ingang van 1 januari 2023 is het organist Anita Simmes 
en als vervangend organist haar zoon Julian die haar plaats 
overnemen.  

AZEWIJN-ULFT-VARSSELDER/VELDHUNTEN

 

Onze wens voor het nieuwe jaar 

Is duidelijk en klaar 

Een vriendelijk woord 

En een lieve lach wensen we u 

En hen die u omringen 

Het allerbeste voor het nieuwe 
jaar 

Geluk in grote en hele kleine 
dingen 

Maar bovenal geluk met elkaar 

Terugblik op de viering van kerstavond
Ook deze keer was kerstavond weer een hartverwarmende start 
van Kerstmis.
Mooie zang van het koor, een boeiend kerstverhaal en mooie 
gebeden. En wat er inmiddels ook bij hoort, is het sneetje 
kerstbrood na afloop of voor onderweg naar huis. Jong en 
oud hebben we zien genieten deze avond, zoveel dankbare 
bezoekers. 

Opgave gebedsintenties
Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven 
viarkvarsselder@mlparochie.nl.
Ook kunt u uw intentie in de week voorafgaand aan een viering 
telefonisch doorgeven aan Karin Boland: tel. 0315 - 68 56 66.
 

Actie Kerkbalans
Binnenkort wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Uit 
kostenoverwegingen willen we de opzet hiervan dit jaar wat 
vereenvoudigen. Eind januari of begin februari wordt hierover 
meer informatie bekendgemaakt. Houdt u hiervoor svp ook de 
dorpswebsite in de gaten.
 

Geplande vieringen
Binnenkort zullen wij een overzicht van de geplande vieringen 
op de website vermelden.

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

Kerstviering Azewijn 
Op kerstavond werd een kerstviering gehouden in `t 
Aschwinhuus. Er was veel voorbereiding aan vooraf gegaan, 
onder andere studeerden de schoolkinderen een kerstspel in. 
Het decor werd opge-
bouwd compleet met een 
herberg , het vuur en de 
stal. Het thema was: 
‘Waar de ster bleef stille 
staan. ’
De leden van de fanfare 
leverden ook hun bijdra-
ge met kerstmuziek en 
Lieke Westerveld zong 
heel ontroerend: ‘Er is 
een kindeke geboren op 
aard.’
De herders en de enge-
len met hun sterren 
brachten de kersts-
feer en een speciale 
boodschap. 
De flonkerende lichtjes vertelden een verhaal. Wat staat er in 
de sterren? Wat belooft het allemaal? Vrede op aarde? Einde 
aan geweld?
De mensen zochten een geheim, dat de hemel hen vertelde…
Het werd een bijzonder mooie viering waar iedereen kon mee-
zingen met de prachtige kerstliederen.

AZEWIJN ULFT

Mededelingen 
Locatieraad: Voorzitter/catechese: 
Annie Venes, lid pastoraatsgroep, tel. 0315 - 37 72 43, 
annie.venes@hotmail.com
Liturgie: Anny Hermsen, tel. 0314 - 65 19 22, 
familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen, 
tel. 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer: Secretariaat Parochie 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 (aan de buitenmuur van de Mariakapel) 
onder vermelding van: kerkberichten.

Mededelingen 
Met ingang van 1 oktober 2022 zijn alle openingstijden 
veranderd. Zie pagina 30.
Communie aan huis: Eén keer per maand wordt de 
communie aan huis gebracht. Ouderen, zieken of mensen 
die slecht ter been zijn en die graag de communie 
ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding contact 
opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75, op 
donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of bellen met 
Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77. 
Gebedsintenties: U kunt contact opnemen met het 
secretariaat: tel. 0315 - 68 12 75 op donderdagmorgen 
(zie bovenstaande openingstijd). Ook kunt u intenties 
(à 10 euro) 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
-  Marie Fenneman-Rutten, overleden 18 december op de 

leeftijd van 94 jaar.
Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie veel 
sterkte.

Overleden
19-09-2022: 
Mevr. Diny Weijkamp-Hermsen, Bongerd 176, 88 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 26 september.

21-09-2022: 
Mevr. Willy Smits, verpleeghuis Den Es, Varsseveld, 96 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 28 september.

05-10-2022: 
Mevr. Willemien van der Zande-Mulleman, 
F.B. Deurvorststraat 36d, 77 jaar.

20-11-2022: 
Mevr. Marietje Kuipers-Lukassen. Keurkamer 10, 93 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 25-11-2022.

28-11-2022: 
Mevr. Teddy Kuster-Vermaas. Schoolstraat 20, 91 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 6 december 2022. 

Wij wensen de familie veel sterkte!

Gedoopt
05-10-2022: 
Sarahly Peeze Binkhorst, Dr. Ariënstraat 64, Ulft.
14-12-2022: 
Jayce Robben, Veenbes 7, Gendringen.
Welkom als nieuwe parochiaan.
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BREEDENBROEK-DINXPERLO

BREEDENBROEK/DINXPERLO

Secretariaat Cultuurkerk
Geloofsgemeenschap Breedenbroek:
elke eerste dinsdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.
Geloofsgemeenschap Dinxperlo:
elke eerste woensdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.

Voor opgave van gebedsintenties en andere zaken. 
De koffie staat klaar.

Gebedsvieringen:
Elke eerste zaterdag van de maand. 19.00 uur 
Cultuurkerk.
Rozenkransgebed:
Elke eerste woensdag van de maand. 18.30 uur 
Cultuurkerk.

Een veelbewogen jaar 2022 ligt achter ons.

Laatste algemene kennisgeving

Op 30 december 2022 om 15.00 uur is van ons heengegaan
De Goede Herder-kerk in Dinxperlo.
Zij mocht maar 56 jaar dienst doen.
De laatste jaren nam, ondanks de goede zorgen, haar 
gezondheid zienderogen af en bleef veelvuldig kerkbezoek 
achterwege.
Dit noopte het bestuur ertoe de stekker er tenslotte uit te halen 
en de deuren te sluiten.
Wat ons rest, zijn de dankbare herinneringen aan een bloeiende 
periode van onze geloofsgemeenschap, maar ook het verdriet 
en de onmacht van een langzaam verval.

De Locatieraad van geloofsgemeenschap De Goede Herder

 Strijken van de parochievlag    

Samenwerking De Goede Herder-
kerk en Cultuurkerk

Het hele jaar stond in het teken van de voorgenomen sluiting 
en verkoop van De Goede Herder-kerk. Voor het bijwonen 
van de eucharistie is men aangewezen op die kerken waar 
dit nog wel mogelijk is. Op 30 december 2022 werd de 
eigendomsoverdracht getekend en kwam het gebouw in andere 
handen. Tezelfdertijd werd overleg gevoerd met de Locatieraad 
van Breedenbroek om te kijken of intensievere samenwerking 
mogelijk was. Het secretariaat heeft inmiddels onderdak 
gevonden in de Cultuurkerk in Breedenbroek. Ook daar worden 
de vergaderingen gehouden van de Locatieraden, is er elke 
eerste zaterdag van de maand een Gebedsviering en is er elke 
eerste woensdag van de maand Rozenkransgebed.
Zo heeft gastvrijheid en samenwerking er voor gezorgd dat er 
voor beide geloofsgemeenschappen een gezamenlijke plaats 
van samenkomst is gerealiseerd.

Goed om te weten
•  Vanaf 1 februari is het secretariaat van de geloofsgemeen-

schap De Goede Herder, gevestigd in de Cultuurkerk in 
Breedenbroek, elke eerste woensdag van de maand geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom voor een 
praatje, een bakje koffie/thee, de opgave van intenties en 
verder.

•  Woensdag 1 februari om 18.30 uur is er het Rozenkransgebed 
in de Cultuurkerk, verzorgd door de werkgroep.

•  Maandag 20 februari 2023 om 9.30 uur is er een vergadering 
van de Locatieraad Dinxperlo/Breedenbroek in de 
Cultuurkerk.

•  Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur is 
er inloop in de Cultuurkerk, met live muziek en koffie/thee.

Een veel bewogen jaar 2022 ligt 
achter ons

Een moeizaam proces van plannen en uitvoering, van financiële 
tegenvallers, van geweldige vrijwilligers, van medewerking van 
bestuur en pastorale team van Parochie Maria Laetitia, maar 
vooral van betrokkenheid van de Breedenbroekse bevolking bij 
het tot stand komen van de Cultuurkerk De Toekomst. 
Dat is geen geconsacreerde kerk, maar wel een prachtige 
plaats van samenkomst voor eenieder en daar wordt reeds 
ruimschoots gebruik van gemaakt. 
Er is ook een mogelijkheid om in de Cultuurkerk een 
Uitvaartplechtigheid te houden, zulks in overleg met het 
Stichtingsbestuur van de Cultuurkerk.
Voor eucharistievieringen is men aangewezen op die kerken in 
de parochie waar dit nog wel mogelijk is.

BREEDENBROEK

DINXPERLO

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

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

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR
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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
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DOETINCHEM

Missionaire kerk: 
een kruis met twee balken

Vaak wordt gesproken van een missionaire kerk. De bedoeling 
ervan is dat het geloof versterkt wordt; daarvoor worden 
nieuwe wegen gezocht; samengevat: parochievernieuwing, dit 
om de opdracht van Jezus te volgen. 
De Canadese priester James Mallon schreef er een boek over, 
‘Als God renoveert’. Het gaat daarbij om evangelisatie en 
gastvrijheid, dit om mensen uit te nodigen die nog niet met de 
kerk verbonden zijn.
Centraal in het geloof staat het kruis, symbool van ons geloof in 
Christus, die daaraan gestorven is. Vaak beginnen we het gebed 
dan ook met een kruis-teken. Het kruis heeft twee balken, een 
horizontale en een verticale. Als de verticale naar boven wijst, 
naar God, naar bidden en ere-dienst, verwijst de horizontale 
meer naar de medemens.
Elkaar de hand reiken, elkaar een “handje” helpen! Het 
lijkt erop dat bij de missionaire kerk de verticale balk meer 
aandacht krijgt dan de horizontale. Liturgie en diaconie zijn 
twee taakvelden, maar ze zijn niet van elkaar te scheiden. 
Laat op maandag of dinsdag maar zien wat je met je zondagse 
gebed doet! Geloven is niet vrijblijvend, het is een werkwoord. 
Het is pas een kruis, als er naast de verticale ook de 
horizontale balk is, niet van elkaar te scheiden.
De opdracht van de kerk is om ook dienstbaar te zijn; diaconie 
is daar een vorm van. Eerder was er een parochieel-diaconaal 
overleg, maar door het wegvallen van diaconale werkers is dat 
verband zoek geraakt. 
Elke locatie probeert er nu enige vorm en inhoud aan te geven. 
Zo ook de OLV-locatie Doetinchem. Een groepje vrijwilligers is 
met elkaar in gesprek. 
Op de ziekendag in september zijn rozen thuis gebracht. Met 
Kerstmis heeft een aantal ouderen in onze locatie een pakketje 
kerstwensen ontvangen. We waren ook betrokken bij het 
initiatief van de deelkastjes, zoals er nu een bij de ingang van 
de pastorie in Doetinchem staat. In het portaal van de kerk 
staat een kist om daar voedselproducten in te doen, die dan in 
het deelkastje komen te liggen. Het plan is om in het voorjaar 
een diaconale kalender uit te geven, met adressen waar je hulp 
kunt vragen of krijgen.

Zo zijn er in alle locaties van de parochie bepaalde initiatieven. 
Het is goed om dat van elkaar te weten. We zoeken een 
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Samen word je 
sterker en leer je van elkaar.

Werkgroep diaconie OLV-locatie

Afscheid Leny Stronks

Een beetje onverwacht en misschien ook een beetje tot haar 
eigen verrassing, maar haar besluit staat vast, zo blijkt uit mijn 
gesprekje met Leny Stronks: ze stopt haar werk als vrijwilliger. 
„Helaas maak ik de 25 jaar net niet vol, maar ik moet meer 
tijd voor mezelf nemen, zo is me de afgelopen tijd duidelijk 
geworden. Vanaf februari vorig jaar heb ik geen werk meer 
kunnen doen op ons locatiesecretariaat vanwege een burn-
out. Nu zou ik het voorzichtig en beetje bij beetje weer kunnen 
oppakken, maar ik voel dat ik het niet moet doen.” 
Dat is natuurlijk alleszins te begrijpen en te respecteren, maar 
jammer is het, want Leny heeft veel kunnen doen en ook 
werkelijk gedaan sinds het moment in 1998, dat Gerard de Haan 
haar strikte voor het werken aan de automatisering van het 
ledenbestand, zoals dat door Louis van Onna was opgezet. „Ik 
had in september dat jaar schriftelijk verzocht ingeschreven te 
worden in de H.-Geestparochie, waarop Gerard de Haan me een 
kaartje stuurde met het verzoek eens langs te mogen komen. 
Gerard op zijn best met als resultaat dat ik in oktober op het 
secretariaat van de H.-Geestparochie begon. Daar kwam al 
heel gauw van alles bij. Ik vond het ook leuk, zoals de omgang 
met de vele vrijwilligers die je tegenkomt. Bijna automatisch 
werd Hans, mijn man, die niet katholiek maar van pc-huize was 
– hij is in 2010 gestorven – er ook bij betrokken vanwege zijn 
technische en timmermansvaardigheid. Hans, Teun Sanders, 

In memoriam Henk Gebbing
Dinsdag 6 december overleed 
Henk Gebbing, op een paar 
dagen na 72 jaar oud. Vele 
jaren was hij de organist van 
herenkoor In Laudem Dei, voor 
iedere zondagse binnenkomer 
in de kerk een bekende 
daar ver weg rechts voorin 
onverstoorbaar achter het orgel. 
Bij zijn 50-jarig jubileum als 
organist in 2019 verraste 
pastoor Hans Pauw hem met de versierselen van de 
Gregoriusvereniging: een gouden speld met oorkonde. 
In zijn geboorteplaats Steenderen werd al vroeg een 
beroep op hem gedaan, toen de parochie zonder 
organist zat. Als 18-jarige ging Henk elke zaterdag naar 
de Kerkelijke Muziekschool in Utrecht voor orgelles, ’s 
avonds naar huis, de volgende morgen achter het orgel 
in de hoogmis en ’s middags het lof. 
Mensen die hem goed kennen, zoals Ton Harbers, waren 
erg op hem gesteld vanwege zijn hartelijke omgang en 
zijn geestigheid. In de annonce van zijn overlijden wordt 
hij getypeerd als iemand die in de grijze donkere wolken 
altijd de stukjes blauw zocht. 

Gerard Bomers

Foto: Ton Harbers

Beste jongens en meisjes,
Het nieuwe jaar is al in volle gang, maar ik kijk graag even 
terug met jullie op de kerstvieringen. 
Om 18.00 uur waren er op kerstavond veel kinderen aanwezig 
bij de viering; ook engel Gabriël was er. Hij kwam kijken of 
iedereen zich goed had voorbereid op de komst van het grote 
wonder, want de zoon van God werd geboren op aarde als een 
kleine baby. Tijdens de viering kwam, vanuit ‘de hemel’, baby 
Jezus naar beneden gedaald. Alle kinderen hielpen mee om 
Jezus een warm welkom te geven in ons midden. Pastor Paulus 
legde uit hoe het kan dat zo’n grote God onder ons kan wonen 
in zo'n klein kindje. Bewaren jullie komend jaar allemaal kindje 
Jezus in jullie hart? Kom dan ook naar de gezinszondagen in de 
OLV, elke tweede  zondag van de maand.
In de kerstviering van 21.00 uur werd gevraagd of wij ‘echte 
mensen’ zijn of dat we een ander beeld van onszelf laten zien 
dan we zijn. Want vaak zit er een verschil in wat wij aan de 
wereld laten zien en wie we echt zijn. Zo kun je de wereld niet 
vergelijken met wat je op Facebook ziet, want die foto’s zijn 
vaak bewerkt, dus niet echt. Gelukkig zijn wij vaak op zoek naar 
de ‘echte mens’ bij wie anderen terecht kunnen voor steun. 
Zo zien we op kerstavond God zoals hij voor ons wil zijn. Geen 
grote koning op een troon, maar een mens onder de mensen. 
Bekijk de preken van kerstavond gerust nog eens terug via 
YouTube, echte, mooie woorden!
Op zondag 19 februari is er weer een carnavalsviering. De 
voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Het belooft een 
mooie en gezellige viering te worden. Zetten jullie de datum 
alvast op de kalender? Dan zie ik jullie graag, mooi verkleed, in 
de carnavalsviering om er een geweldig feest van te maken.

Chantal van der Sanden

Actie Kerkbalans 2023
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, zo luidt ook dit 
jaar het motto van de Actie Kerkbalans, die net als elk jaar 
in januari plaatsvindt. U treft de envelop met inhoud in deze 
Vreugdebode aan. 
Het is enigszins lastig om de actie bij u, parochianen, aan 
te bevelen; velen van u doen elk jaar trouw mee en hebben 
helemaal geen aanbeveling nodig. Beschouwt u maar de 
hartelijke dank die ik hier namens de Locatieraad uitspreek, 
als het hoofddoel van dit stukje. 
Trouwe deelname jaar in jaar uit door heel velen is niets 
minder dan de basis waarop onze locatie in financieel 
opzicht voortbestaat; we kunnen de geloofsgemeenschap 

Theo Geverink, Hennie Kock en de in november 2021 overleden 
Harrie Schoenaker deden ongeveer alle technische werk. Dat 
bespaarde de parochie veel kosten. Niet lang nadat ik op het 
secretariaat was begonnen, ben ik in het parochiebestuur 
gekomen, ook hiervoor door Gerard de Haan gevraagd. Het 
voelde als een natuurlijke overgang. Na de dood van Hans in 
2010 ben ik gewoon doorgegaan met het secretariaatswerk, 
maar ook als parttime receptioniste bij Zorgcentrum Het 
Weerdje; het voelde als een warm bad. Daarnaast ben ik 
zeven jaar lid geweest van de cliëntenraad van verpleeghuis 
Liemerije.” 
Reeds vele jaren beschikt de parochie over een Weekwacht-
team. Een van de leden hiervan beantwoordt een week lang 
24/7 de telefoon. Ruim 15 jaar was ze een van hen.

In 2012 nam het parochiebestuur het besluit een aantal locaties 
te sluiten, waaronder de H.-Geestlocatie. Leny: „Wij besloten 
tot medewerking en werden de eerste locatie die sloot. Door 
de goede contacten die we al hadden met de NGK, konden 
we via Ton ten Have het kerkgebouw aan deze pc-gemeente 
verkopen. Het betekende dat we in 2014 opgingen in de OLV; 
we kwamen dus niet met lege handen. Ons secretariaat ging op 
in dat van de OLV en ik stapte als vanzelf mee over. Hoofdmoot 
was steeds de ledenadministratie, maar al het andere dat erbij 
kwam, vond ik ook plezierig. Een jaar of vijf, zes heb ik, veelal 
vanuit thuis, voor Terborg de ledenadministratie gedaan. 
Nogmaals: ik vond het plezierig, omdat ik een leuke groep 
mensen om me heen had: Thea Pierik, Huub van Dijk, Lau den 
Boer, Ali van Deun, Ineke Aaldering, Marie-José Dijcker, Lenie 
Verbeek en vele andere vrijwilligers.” 

Leny is ook lid van de Locatieraad; dat is ze als 
vertegenwoordiger van het secretariaat van onze locatie. 
Ook daar stopt ze mee. Het is jammer, maar een gemakkelijk 
te accepteren en te waarderen besluit. De tijd waarover Leny 
spreekt, heb ik als vrijwilliger meegemaakt. Leny kan veel en 
deed veel op velerlei gebied. Ik hoop en wens dat ze de rust 
vindt die ze zoekt, omdat ze ervaart dat het moet. Niet moeilijk 
om haar van harte te bedanken voor alles dat ze met volle inzet 
gedaan heeft, op één jaar na vijfentwintig jaar lang!

Gerard Bomers

Foto: Ton Harbers

zijn die ons voor ogen staat. Zo gezien is 
die financiële steun een wezenlijk deel van 
die gemeenschap, die verder wil en geen onzekerheid over 
haar voortbestaan toelaat. Het mooie is dat dit het resultaat 
is van ons allen samen. Die gemeenschappelijkheid is het 
wezen van een parochie; hoe sterker die gemeenschap, hoe 
sterker het moois dat eruit voortkomt. 
Bent u nog jong of pas sinds kort lid van de locatie 
Doetinchem van onze parochie en deed u nog niet mee aan 
de Actie Kerkbalans, de uitnodiging om mee te doen is van 
harte ook aan u gericht. Dank!

Namens de Locatieraad, Gerard Bomers    

Overleden
-  Henk Gebbing , Harz 23 71 jaar
- Theo van der Heiden, Schavenweide 6-22 95 jaar                                 
- Bennie Bisseling, Slangenburgseweg 2, Zelhem 87 jaar
- Wilhelmien Zents-Waenink, Oranjehof 4 89 jaar

Gedoopt
- Jaxx Büttner, Haareweg 51
- Loreen Kuiperije, Burg. De Bruijnstraat 99
- Max Huijnk, Berlagelaan 81a
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ETTEN

Kerstattenties oudere parochianen
Traditiegetrouw hebben de vrijwilligers van de bezoekersgroep 
net voor kerst weer kerstattenties bezorgd bij de oudere 
parochianen. Dit jaar waren het zelfgemaakte engeltjes. Deze 
attenties vielen bij de bezoekers goed in de smaak. Veel 
belangrijker is echter het contact/praatje met de ouderen. Zo 
gingen Bram Verheij en Sjoerd Jansen onder andere op bezoek 
bij Maria Braam (zie foto). Onder het genot van een kopje koffie 
en een door Maria gebakken kerstkransje werd er gemoedelijk 
bij gekletst. Ook werd Henny Mattijsen (zie foto) een bezoekje 
gebracht door beide heren. Ook daar werden de kerstwensen 
overgebracht en gezellig bijgepraat. Een teken van aandacht en 
omkijken naar elkaar. Kleine moeite en een groot gebaar. 
Namens de bezoekersgroep allemaal een gezond en gelukkig 
2023 en graag tot volgend jaar!

Foto’s: Sjoerd Jansen

Gezellige omgekeerd 
bezoekmiddag

Op vrijdag 25 november jl. was het weer 
zover: de omgekeerd bezoekmiddag in onze 
Maria-kapel voor onze oudere parochianen. 
Ruim 30 bezoekers kwamen op de uitnodiging 
af. De vrijwilligers van de bezoekersgroep 
hadden weer hun best gedaan om een gevari-
eerd programma in elkaar te zetten. 

Na het openingswoord van Sjoerd Jansen 
ging pastoor Pauw voor in een gebedsviering. 
Eerst moest hij eerlijk opbiechten aan de 
aanwezigen dat het verkeerd afdrukken van 
het boekje aan hem te wijten viel (hij wist er 
een mooie draai aan te geven) waarna samen 
gebeden en gezongen werd. De viering stond 
onder andere in het teken van de Advent en in 
zijn preek stond de pastoor stil bij de moderne 
tijd, maar was er uiteraard ook ruimte voor 
gebed voor onze zieken. 
Na de viering werden de koffiekopjes 
opgeruimd en werden de bezoekers 
getrakteerd op een lekker drankje (de 
advocaat vloog er doorheen!) met pepernoten 
en een hapje. Uiteraard mochten ook de 
warme frituurhapjes niet ontbreken. Daarna 
was het de beurt aan ‘de buurvrouwen’ (Ria 
Wieskamp en Thea Kaaijk). Met diverse acts 
namen ze de aanwezigen mee naar verre 
oorden en vervlogen tijden (zie foto). De 
sketches, zang en interactie met het publiek 
werden met veel enthousiasme ontvangen 
door het publiek. Buurvrouwen: dank hiervoor! 
Nadat de glazen weer volgeschonken waren, 
werd er veel volop bijgepraat. Thea Kaaijk 
speelde nog enkele leuke sinterklaasliederen 
op de accordeon toen plots de deur openging 
en… onder de toon van ‘Sinterklaasje, 
kom maar binnen…’ de Sint met zijn Piet 
daadwerkelijk binnen kwamen! (zie foto). Piet 
had een nare smak vanaf het dak gemaakt 
waardoor hij op krukken liep en ‘Manke 
Piet’ was. De Sint had een gedicht gemaakt 
waarin alle aanwezigen genoemd werden. De 
aanwezigen konden deze komst erg waarderen 
en uiteraard schudde Sint links en rechts 
wat handjes. Wie zoet is krijgt lekkers, dus 
werden alle aanwezigen bij het weggaan nog 
getrakteerd op een heerlijke chocoladeletter. 
Marion Leijzer sprak nog een slotwoordje en 
wenste ieder alvast fijne feestdagen en sprak 
de wens uit elkaar weer te zien bij de volgende 
bezoekersmiddag in mei 2023. 
Getuige de gezellige gesprekken en 
enthousiaste reacties was het een geslaagde 
middag. Graag tot een volgende keer! Bent u 
al wat ouder en nog niet geweest en lijkt het u 
leuk om ook te komen? Schuif gerust aan een 
volgende keer.

Foto’s: Sjoerd Jansen

Actie Kerkbalans 2023 
In deze eerste uitgave van de Vreugdebode (1-2023) wordt 
in meerdere columns aandacht gevraagd voor de Actie 
Kerkbalans 2023 met als thema “Geef vandaag voor de 
kerk van morgen”. Een niet onbelangrijk onderwerp waarbij 
uw financiële steun wordt gevraagd voor de continuïteit 
van kerk en parochie. Zonder financiële middelen is het 
onmogelijk om de gewenste activiteiten van de lokale 
geloofsgemeenschappen en de parochie te blijven 
voortzetten voor het nieuwe jaar 2023 en de komende jaren.
Voor onze geloofsgemeenschap in Etten een heel bijzonder 
jaar. De H. Martinuskerk wordt mogelijk in dit jaar aan 
de eredienst onttrokken. De H. Martinuskerk heeft dan 
honderd jaar dienst kunnen doen als godshuis voor onze 
geloofsgemeenschap. Met het onttrekken aan de erediensten 
van de kerk houdt de geloofsgemeenschap niet op te 
bestaan. Wel zijn we dan voor het bezoeken van diensten 
aangewezen op de kerken in Doetinchem en Ulft (de twee 
centrumkerken). De lokale geloofsgemeenschap blijft actief 
binnen Etten met de activiteiten die u van ons gewend bent. 
De locatieraad blijft in functie om de zakelijke aspecten 
te coördineren. De bezoekersgroep blijft de doelgroep 
bezoeken en blijft het omgekeerd bezoek organiseren. De 

collectanten van de vastenactie blijven bij 
u aanbellen. De onderhoudsploeg van de 
begraafplaats blijft zorgdragen voor het 
onderhoud van ons kerkhof aan de Molenstraat. Er wordt op 
dit moment hard gewerkt aan de herbestemmingsplannen 
van de Martinuskerk naar een multifunctioneel centrum. 
Dit proces heeft zijn eigen dynamiek. Deze werkzaamheden 
vergen veel tijd en veel overleg met betrokken partijen. 
Het Parochie Maria Laetitia-bestuur (bisdom), Gemeente 
Oude IJsselstreek en de Provincie zijn op dit moment onze 
belangrijkste gesprekpartners.
Als geloofsgemeenschap H. Martinus willen wij ook graag 
in de toekomst onze plek vinden in het multifunctionele 
centrum. Waarbij we het gebruik van de Mariakapel, het 
mortuarium en een deel van het secretariaat voor ogen 
hebben. Al met al genoeg toekomstperspectief. 
Voldoende redenen om u ook dit jaar weer te vragen om 
financiële ondersteuning voor de kerkbalans 2023. Mogen 
we dan ook in 2023 weer op uw financiële bijdrage rekenen?
Namens de locatieraad H. Martinus Etten,

Henk Tiemessen, budgethouder

Maria Braam neemt de kerstattentie in ontvangst

Bram Verhey op bezoek bij Henny Mattijsen
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GAANDEREN

Martinuskerk was live
Leuk om te horen

Bernarda schrijft op facebook:
  
Wat geweldig om zo een kerkdienst te volgen. 
 Ik ben in Gaanderen geboren. Leef nu in Deutschland in  
 een verpleegtehuis met mijn gehandicapte zoon.
 Prachtig om zo toch nog iets van een kerkdienst te  
 kunnen volgen. Ik dank jullie hiervoor. 

Marian post het volgende bericht:

 Ik woon in Olst. Ik heb tot 25 jaar in Gaanderen gewoond.
 En toen naar Olst verhuisd, waar ik nu alweer 41 jaar  
 woon.
 En zo kan ik toch regelmatig de mis meemaken vanuit de  
 nog steeds zo mooie Martinuskerk.

Ook leuk om te horen:
Elk weekend bezoeken ruim 300 mensen onze livestream 
op Facebook en YouTube.

Woensdag 23 februari begin van de 
Veertigdagentijd

Veertig dagen voor Pasen start (of startte) voor veel christenen 
de vastentijd: een tijd van minder eten, geen vlees eten en niet 
snoepen. De vastentijd is bij ons allemaal bekend, zeker als 
een traditie uit onze kinderjaren. Maar dit ritueel wordt niet 
specifiek genoemd in de Bijbel. 

Het vasten heeft dus ergens anders zijn oorsprong vandaan. 
Het heeft volgens velen te maken met de veertig dagen die 
Jezus in de woestijn doorbracht. Jezus trok volgens het verhaal 
naar een verlaten gebied, om daar te bidden en te reflecteren 
op zijn daden. Deze tocht lijkt de inspiratie te zijn voor de 
vastentijd zoals christenen hem nu kennen. Ook voor velen van 
ons is het een soort bezinning. 
Veel christenen willen deze periode bewuster omgaan met 
ingesleten gewoonten en schrappen genotsmiddelen zoals 
alcohol, snoep of fastfood en zelfs hun auto of de sociale media 
tijdelijk uit hun leven. We denken wat bewuster na over hoe 
we beter kunnen omgaan met onszelf, met de ander en met de 
wereld. Even minderen voor een ander.

Het thema van de Bisschoppelijke Vastenactie 2023 is: 
Uit liefde voor jou.

Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt 
zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons 
laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht 
en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. 
In de Veertigdagentijd geven we zijn Liefde door aan mensen 
dichtbij en aan mensen ver weg. 
Samen zijn we kerk in actie.

Geachte lezers,
Het is begin januari als ik deze tekst voor de eerste 
Vreugdebode van 2023 schrijf. 
Maar de maand januari is alweer voorbij wanneer u dit leest. 
Toch wens ik u allen nog graag een heel goed en gezond 
nieuwjaar: ‘veel Heil en Zegen’.
Het begin van het nieuwe jaar is ook een moment om vooruit te 
kijken.

Een kleine terugblik op 2022 aan de hand van enkele foto’s van 
de laatste weken van het oude jaar. 

Foto 1: 
Maaltijd in de pastorie: ontmoeten en gezellig samen eten.

Foto 2: 
Huldiging van twee leden van het gemengd koor: Riet van Aken 
en Ria Thuis.

Foto 3: 
Afscheid van de werkgroep Voorbereiding Eerste H. Communie.

Foto 4: 
Inspiratieviering op de derde zondag van de Advent. Merel zong 
de sterren van de hemel. 

Meer foto’s en terugblikken op vorig jaar kunt u vinden op de 
locatiepagina van onze website: www.maria-laetitia.nl. 

Het vieringenrooster is weer ingevuld en ook in 2023 is er elk 
weekend een viering in onze kerk: Eucharistievieringen en 
Inspiratievieringen. 
In de eucharistievieringen wordt de zang steeds verzorgd door 
het Gemengd koor of Liberate. Wanneer geen van beide koren 
kunnen, verzorgt onze cantor Francis Hagemeijer de zang of is 
er een ‘gastkoor’ uitgenodigd: het IPK (InterParochieel Koor) 
of de Görgelpiepen. Tijdens Inspiratievieringen verzorgen 
muzikanten of kleine koortjes uit ons dorp of de nabije 
omgeving de intermezzo’s, zodat iedereen even tot rust kan 
komen en geïnspireerd weer verder kan in het leven van 
alledag.

Ook andere activiteiten staan weer op de planning, zoals een 
Palmpaasviering, de Kruisweg op Goede Vrijdag, ‘Omzien naar 
elkaar’ door de PCI-werkgroep en wat nog meer op onze weg 
komt.
We hopen dat we zo nog heel lang een levende en vitale 
gemeenschap mogen blijven die in saamhorigheid het ‘kerk-
zijn’ mag vieren, ondanks de zorgen in kerk en samenleving en 
de signalen van beleidsplannen die ons bereiken.

1

2

3

4

Overleden
- Woensdag 22 november 2022 is overleden de heer 
Jan Damen, Johannes Wilhelmus Marinus, echtgenoot van 
Maria Damen-Onstein, in de leeftijd van 92 jaar. 
De heer en mevrouw Damen woonden sinds kort aan de 
Ontwikkelstraat in Gaanderen. 
Daarvoor woonden zij aan de Prinses Irenestraat. 
Jan heeft jarenlang als ‘schoffelaar’ gewerkt op onze 
begraafplaats bij de Martinuskerk. Ook bracht hij de 
Vreugdebode rond en was hij vele jaren wijkassistent voor 
de Actie Kerkbalans. 
Maandag 28 november was er gelegenheid om afscheid 
van hem te nemen en de familie te condoleren. 
De afscheidsdienst was in besloten kring.
Wij geloven dat Jan opgenomen is in het Huis van onze 
Heer.

- Zaterdag 31 december 2022 is overleden mevrouw 
Mini Rysavy-te Braake, Wilhelmina Maria Geertruida, 
echtgenote van Martien Rysavy. Mevrouw Rysavy is 76 jaar 
geworden. Ze woonde aan de Schoolstraat in Gaanderen. 
De laatste dagen was ze opgenomen in zorgcentrum De 
Slingebeek.
Vrijdag 6 januari was voor haar de gezongen Avondwake, 
waarna er gelegenheid was om de familie te condoleren. 
Zaterdag 7 januari was de crematieplechtigheid in 
besloten kring.
Moge Mini verder leven in het Hemelse Huis, waar geen 
pijn of verdriet is.

MEGCHELEN

Mededelingen

Vanuit de geloofsgemeenschap Martinus in Megchelen 
wensen wij u gezondheid, vrede en alle goeds toe voor het 
jaar 2023.

Zondag 19 februari om 11.11 uur houden we de 
carnavalsviering in de Martinuskerk. Deze viering is 
met medewerking van de harmonie en het dames- en 
herenkoor.

Zaterdag 11 maart is er om 19.00 uur een gebedsviering 
met medewerking van het dames- en herenkoor.

Zaterdag 8 april houden we om 19.00 uur de paasviering, 
ook met medewerking van het koor.

Daar waar mogelijk proberen we na de gebedsvieringen 
weer gelegenheid te geven om onder het genot van koffie 
of thee nog wat na te praten. 

Voor opgave van gebedsintenties kunt u mailen naar: 
meckingleo2
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TERBORGSILVOLDE - VARSSEVELD

Ter informatie bij onze vieringen
U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw 
meebeleven via de livestream Geloofsgemeenschap H. 
Mauritius - Kerkdienstgemist https://kerkdienstgemist.
nlstations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius
Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.

Actie Kerkbalans
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Informatie over Actie Kerkbalans vindt u in het 
algemene gedeelte van de laatste Vreugdebode 
van 2022 (pagina 13) en ook in de folder. De 
folder en de envelop Kerkbalans 2023 ontvangt u bij dit 
nummer van de Vreugdebode. In de envelop is ook een 
antwoordenvelop met postzegel en voorzien van het 
postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier 
in de envelop en doet die envelop op de post. Wij danken u 
voor uw bijdrage en voor uw medewerking.

Aswoensdagviering 22 febr. 19.00 uur
‘Gedenk, o, mens…’
Aswoensdag, start van een nieuwe vastentijd. Bijna ongemerkt 
sleept het ritme van alledag ons door het leven heen.
En toch… ‘Gedenk, o, mens…’
Daarom kan het deugd doen om even uit dat ritme te stappen, 
even halt te houden, niet één dag, maar 40 dagen lang.
Misschien kan het ons anders doen kijken, anders doen 
luisteren, anders doen: het kan ons helpen even onze eigen 
verdiensten, ons ik-persoon terzijde te schuiven om plaats te 
maken voor wat anderen, de Ander-met-hoofdletter, betekenen 
in ons leven. Die Ander reikt ons vandaag de hand en wil ons 
40 dagen lang meenemen op weg naar Pasen.
In de viering worden palmtakjes van vorig jaar verbrand; als u 
een palmtakje heeft, neem het mee en verbrand het takje in 
de viering. De Aswoensdagviering kunt u ook meevieren via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.

Overleden
- 19-11-2922   W.A. Verheij, Roomberg 66 jaar
- 25-11-2022 G.B. ten Have, Kloosterhof 86 jaar
- 03-12-2022 A.G.J. Bussink-Woonings L.v.Sch.  75 jaar
- 09-12-2022 R.J.G.E. van Huet, Boterweg 54 jaar
- 16-12-2022 W.A. Hofmeijer, Ulftseweg 89 jaar
- 18-12-2022 H.W.J. Visser, Bontebrug 90 jaar
- 24-12-2022 J.A. Hunting, Boterweg 73 jaar

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

SILVOLDE

VARSSEVELD

Ontmoetingsbijeenkomsten 2023
Afgelopen jaar – voor het eerst op 22 mei – zijn we weer gestart 
met de Ontmoetingsbijeenkomsten. De laatste bijeenkomst 
van 2022 was aan het einde van het jaar, op 18 december. 
Deze stond uiteraard in het teken van kerst. De Huiskamer was 
prachtig in kerstsfeer omgetoverd inclusief een forse kerststal.
In deze sfeervolle omgeving mochten wij wederom ruim 30 
bezoekers verwelkomen. De bekende kerstliederen werden 
gezongen begeleid door Anita op orgel. Dit keer was op 
uitnodiging cantrice Lucie Jansen aanwezig en haar gezang 
bracht menige luisteraar in beroering. Een warm en fijn gevoel 
om zo bijeen te zijn en op weg te gaan naar de geboorte van 
Jezus. 
Na afloop hebben wij enkele wijkcontactpersonen in het 
zonnetje gezet omdat zij gestopt zijn met hun vrijwilligerswerk 
en meestal vele jaren hebben klaargestaan en hun hulp hebben 
aangeboden. Wij hebben ze daar hartelijk voor bedankt en een 
kleine attentie aangeboden.

Wij horen na iedere Ontmoetingsbijeenkomst lovende 
woorden en ontvangen complimenten voor de wijze waarop de 
bijeenkomsten worden georganiseerd. Dat doet ons goed; wij 
horen en zien dat er behoefte is om op deze wijze bij elkaar te 
komen. Dit keer was er zelfs een bezoeker die aangaf: „Eigenlijk 
vind ik dit nog mooier dan de reguliere eucharistievieringen 
in de kerk. ” Een mooier compliment kunnen we bijna niet 
krijgen. Reden te meer om ons blijvend in te zetten voor deze 
Ontmoetingsbijeenkomsten.

Bij het ter perse gaan van deze Vreugdebode was er een 
oecumenische dienst op 22 januari. Die was in de NH Kerk en 
de bijeenkomst stond in het teken van de ‘Week van gebed voor 
eenheid’.
De Ontmoetingsbijeenkomsten die wij in de loop van dit jaar 

Berichtgeving verjaardagen
Sinds jaar en dag vermelden wij in de Vreugdebode de 
verjaardagen van medeparochianen die een zekere leeftijd 
hebben bereikt. In het kader van de wet op de privacy 
mogen wij deze informatie helaas niet meer publiceren.

Secretariaat Geloofsgemeenschap H. Georgius

organiseren, zijn uiteraard weer in de Huiskamer, telkens 
om 10.30 uur op zondagochtend. Noteert u ze alvast op de 
kalender:  - 19 maart Halfvasten, 
  -  7 mei Mariaviering, 
  - 16 juli en 17 september (nader te bepalen), 
  -  5 november Allerzielen en 
  - 17 december Kerst.

Wij verwelkomen u graag tijdens de Ontmoetingsbijeenkomsten.

Namens de organisatie en de Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Foto’s: Henk Vinkenvleugel

Foto: Susan Spekschoor
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U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, in coma 
raakt of dement wordt? Met een levenstestament bent u hierop voorbereid. 

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat 
het juridisch goed geregeld is.

Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem 
+31 (0)314 - 37 22 22  info@vwdknotarissen.nl
www.vwdknotarissen.nl

Elk moment goed geregeld.

Regel het met een levenstestament

Wie beslist 
als u dat niet 
meer kunt?

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

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
NL19 RABO 0156 5694 50

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:
NL49 RABO 0384 3705 00 - kerkbalans 
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
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 Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschappen

Parochie Maria Laetitia
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• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar 

06 54 98 53 50



Rust en ruimte

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

is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij 

voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek. 

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

Uitvaartcentrum Agelink Uitvaartcentrum de Burcht
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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