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Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 26 van deze Vreugdebode.

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 3 - 2023 verschijnt 9 juni 2023. Kopij voor deze uitgave van Vreugdebode 
kunt u vóór 22 mei 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

Pasen en Pinksteren op één dag

‘Dat zal pas gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag 

vallen’. Zo luidt een Nederlandse uitdrukking die wil zeggen 

dat iets ijdele hoop is en dus nooit zal gebeuren. Tussen 

deze twee hoogfeesten ligt immers een paastijd van 50 

dagen. En toch, bijbels gezien, horen Pasen en Pinksteren dicht bij elkaar. In het 

lijdensverhaal van Johannes staat over het sterven van Jezus aan het kruis: ‘Hij 

boog het hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19,30). Daar zou je ‘geest’ ook best met 

een hoofdletter mogen schrijven. Het is namelijk een typisch dubbele uitdrukking 

van de evangelist. De heilige Geest, de Helper, die Jezus zijn leerlingen beloofde 

bij zijn heengaan, laat volgens Johannes niet op zich wachten! 

De Vreugdebode die nu voor u ligt, omvat de hele periode van Pasen en 

Pinksteren. Daar zit dus een mooie gedachte achter. De nieuwe schrijver binnen 

ons ‘Vreugdebode-team’, oud pastoraal werker Guus van der Ploeg, maakt het 

misschien nog bonter door aan zijn eerste hoofdartikel de titel te geven: ‘Et 

incarnatus est.’ Dat verwijst naar de menswording van Jezus die we met Kerstmis 

vieren. Alle belangrijke christelijke hoogfeesten vallen dus eigenlijk een beetje 

samen in dit nummer. Wat Guus daarmee wil zeggen, kunt u uitgebreid lezen 

in zijn artikel. Maar het heeft ermee te maken dat God ons altijd nabij wil zijn. 

Dat komt op bijzondere wijze tot uitdrukking in de sacramenten die wij vieren 

en die wij dan ook zorgvuldig willen voorbereiden. Met name de Eerste Heilige 

Communie en het Vormsel van onze kinderen.

Jezus Christus noemen wij wel het ‘oer-sacrament’. Heel ons leven als christen, 

heel het bestaan van de kerk hangt immers samen met zijn leven, zijn dood en 

verrijzenis. Met Pasen vieren wij het nieuwe leven, sterker dan de dood, dat in 

Hem zichtbaar werd. Dat geheim mag ons hele leven doordringen. Want Pasen 

gaat niet alleen over leven ná de dood, maar ook over nieuw leven hier en nu: 

leven als volgeling van Jezus en, in kracht van Gods Geest, groeiend in geloof en 

vertrouwen dat niet het lijden en de dood het laatste woord hebben. Gods Woord 

schept steeds een nieuw begin, hier en nu en eens voorgoed. Dat is geen ijdele 

hoop. Het is al gebeurd en het zál gebeuren. Gods liefde brengt het tot stand.

Overigens is het toch maar een goed ding dat we Pasen en Pinksteren niet op 

één dag vieren: dan zijn we vaker vrij om hierbij stil te staan.

Zalig Pasen & Pinksteren!

Pastoor Hans Pauw

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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Tekst: Guus ven der Ploeg
Foto’s: Ton Harbers 

Al	eeuwenlang	klinken	de	woorden	
‘Incarnatus	est’	als	getuige	van	
het	gelovige	vermoeden	dat	God	
zich	láát	ontmoeten	waar	mensen	
Hem	wíllen	ontmoeten.	‘Hij	-	God	
-	wil	vlees	worden.’
In	onze	tijd	een	wat	vreemde	
manier	van	zeggen.	Wij	vertalen	
het	nu	graag	in	zichtbaar,	hoor-
baar,	tastbaar,	voelbaar.	Hij	wil	
gezien,	gehoord,	aangeraakt	en	
gevoeld	worden.	Zijn	‘probleem’	is	
dat	Hij	als	geestelijk	Wezen	daar	
mensen	voor	nodig	heeft.	Alleen	
wij	mensen	kunnen	onze	gedach-
ten	over	Hem	zichtbaar,	hoorbaar,	
tastbaar	en	voelbaar	máken.

Sacramenten, gratis maar niet goedkoop  

De Missionaire Parochie

Voor dit vermoeden en die gedachten 
bestaat geen bewijs. Ze komen voort uit 
gelovig aanvoelen. Daarover zijn vele en 
dikke boeken geschreven. Al die boeken 
hebben gemeen dat het mensenwoorden 
zijn over wat uiteindelijk ‘vanuit de 
hemel’ is. Het zijn ónze woorden, 
maar dát we die woorden bedenken 
en schrijven, laat zich niet verklaren. 
Het is een gelovige waarheid, die ons 
- van boven, zo zeggen we dan - wordt 
aangereikt… Misschien laat God zich wel 
zien en horen in ons spreken en schrijven 
en in ons doen en laten…

Geschiedenis
Het vermoeden dat God zich wil laten 
ontmoeten, is het fundament van wat 
we in onze Kerk ‘de sacramenten’ 
noemen. Het begon allemaal in de 
Joodse geschiedenis, zoals we die 
vanuit de Bijbel kennen. Abraham, 
Izaak, Jakob, Mozes en het Joodse Volk, 
de profeten en koningen… Ze voelden 
zich ‘aangeraakt’, geroepen en gingen 
op zoek. Ze kwamen in beweging op 
weg naar een andere toekomst. Het 
vermoeden ontstond: die geheimzinnig 
roepende God wil zich laten zien, wil 
God Met Mensen zijn. Voor christenen 
en dus ook voor ons werd Jezus Degene 
die ten volle liet zien waar God zich laat 
vinden. In al wat Hij heeft gedaan, mogen 
we sporen van God zien. Heel zijn doen 
en laten was Gods-ontmoeting. Geen 
wonder dus dat de Kerk Hem als het 
‘volste sacrament’ is gaan zien. Gaande 
de geschiedenis van de Kerk zijn uit 
dat sacramentvolle leven van Jezus de 

zeven sacramenten komen ‘boven drij-
ven’. Dat was een lange ontwikkeling! 
En al merken we er misschien niet veel 
van: die ontwikkeling is nog steeds 
gaande. De Sacramenten van Doopsel, 
Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Wijding, 
Ziekenzalving en Verzoening worden nu 
anders gevierd en beleefd dan vroeger. 
Eén ding is echter steeds gelijk gebleven: 
de Sacramenten willen vieringen van 
Godsontmoeting zijn.
Die Godsontmoeting in het ontvangen 
van een sacrament vraagt om 
voorbereiding. Heel lang zat die 
voorbereiding in de hele samenleving 
ingebakken. Katholieken leefden in een 
katholieke gemeenschap. Ze gingen naar 
katholieke scholen, voetbalden bij een 
katholieke club, kochten brood bij een 
katholieke bakker. Het was geen vraag 
of je gedoopt werd of Eerste Heilige 
Communie ging doen. Alle kinderen 
van de klas deden dat, dus jij ook! De 
pastoor of kapelaan, de meester en de 
juf verzorgden in elkaars verlengde 
de voorbereiding. Sacramenten 
zorgden mede voor samenhang in 
de gemeenschap. Dat veranderde 
onder andere door emancipatie en 
individualisme. Mensen gingen voor 
zichzelf nadenken: hoe denk ìk nou over 
wat ons altijd is verteld? Het verhaal 
van God die zich wil laten ontmoeten, 
kwam onder druk te staan. Kerkbezoek 

werd minder, aantallen dopelingen, 
communicanten, vormelingen, huwelijken 
en roepingen namen af. Het Sacrament 
van Verzoening is in onze streken bijna 
helemaal uit beeld geraakt. En de laatste 
jaren wordt zelfs het katholiek begraven 
minder. 

Nieuwe	wegen	
Positief uit die ontwikkeling was dat er 
werkgroepen van parochianen waren die 
de voorbereiding op de Sacramenten 
op zich namen. Dat heeft lang heel 
goed gewerkt. En dat doet het hier en 
daar nog altijd. Maar omdat het lastiger 
wordt om voor deze taken parochianen 
te vinden, zoeken we ook naar nieuwe 
vormen. Zo is de voorbereiding op 
Doopsel, Communie en Vormsel voor 
sommige geloofsgemeenschappen 
van onze Parochie Maria Laetitia bij 
elkaar gebracht in de Gezinsdagen. Met 
meewerkende ouders verzorgt pastor 
Paulus Tilma catechese voor verschil-
lende leeftijdsgroepen. Zo is er een 
doorgaande lijn. Een andere aanpak is 
er in de Emmausparochie in Apeldoorn. 
Hier heeft men voor de Eerste Communie 
de ‘stempelkaartmethode’ (zie kader).
Door dit soort nieuwe manieren 
proberen we de Sacramenten te 
laten zijn waarvoor ze bedoeld zijn: 
ontmoeting met God. We geloven dat 
Hij klaar staat en wacht op elke mens 

die ‘de stap’ zet. En die stap betekent 
op weg gaan, samen met anderen , met 
de gemeenschap… ja met de Kerk van 
Christus. En juist dat laatste lijkt voor 
veel mensen een drempel te zijn. Dat 
merken we aan bruidsparen die vol 
overtuiging ‘in de kerk willen trouwen’, 
maar moeite hebben om die overtuiging 
vorm te geven door deelname aan het 
kerkelijk leven. En soms deinzen ouders 
die hun kind laten dopen of opgeven 
voor de Eerste Heilige Communie terug 
als hen om hulp en actieve medewerking 
wordt gevraagd: „Ik hoef toch niet 
gedoopt te worden!” En wat te denken 
van de nog niet gedoopte jongeling van 
een jaar of 16 - enthousiast voetballer! 
- die schrikt als de pastor hem voorlegt: 
„Jij wil voetballen bij de club van Jezus… 
Wat nu als ik als trainer van die club je 
vraag om dan ook te komen trainen?”

Gratis	maar	niet	goedkoop?
Ooit beschreef een bisschop 
Sacramenten op deze manier. Een 
waarheid als een koe, als je gratis en 
goedkoop tenminste niet geldelijk 
opvat. God laat zich zomaar - ‘gratis!’ - 
ontmoeten, maar het kost je wel wat aan 
betrokkenheid en inzet, en dat is niet 
altijd makkelijk…, goedkoop!
Die betrokkenheid en inzet kan vele 
vormen hebben. God wil door mensen 
zichtbaar, hoorbaar, tastbaar en voelbaar 
worden. Waar mensen dat proberen, 
groeit de Kerk, binnen en buiten de 
muren van onze kerkgebouwen. 
De benedictijner monnik Johan te Velde 
beschrijft in zijn boek ‘Het Verhaal 
van het Altaar’ de ontwikkeling van de 
centrale plek van samenkomst binnen 
onze Kerk. Hij ziet in onze tijd onze hele 
wereld als altaar van de Schepping als 
plaats waar de mens zijn Schepping door 
God kan vieren. Hij bedoelt daarmee 
dat de ontmoeting met God - sacrament 
met grote en kleine letter! - overal en op 
allerlei manieren gezocht en gevonden 
kan worden. Wat we daarbij echter niet 
moeten vergeten, is dat een altaar altijd 
een plek van samenkomen is, een plek 
van gemeenschap met andere zoekers 
én met Hem die ons dóet zoeken. 

Tot	slot
Et incarnatus est de Spiritu Sancto… 
Dit verhaal sluit aan op het oude Gods-
vermoeden van de Kerk, maar hoopt 
tegelijkertijd op een revival ervan… 
Pasen! En dat alles ‘de Spiritu Sancto’, 
door Heilige Geest… Pinksteren.  
Mogen beide feesten samenvallen in een 
Zalig Samengaan! 

De stempelkaartmethode
In de Emmausparochie 
kunt u uw kind het hele jaar 
door aanmelden voor de 
eerste communie en kan 
u kind instappen voor de 
voorbereiding.
Elke maand wordt op een 
woensdagmiddag een 
bijeenkomst gehouden 
waarin de kinderen worden 
voorbereid op de eerste 
communie. De bijeenkomsten 
zijn gericht op kinderen van 7 
tot 9 jaar.
De kinderen ontvangen een 
stempelkaart. Wanneer zes 
bijeenkomsten zijn gevolgd en 
twee vieringen zijn bijgewoond 
kan er op een gekozen 
zaterdag of zondag eerste 
communie worden gedaan. 
De eerste communie vindt 
dus plaats in een ‘gewone’ 
eucharistieviering, die zo 
ingericht wordt dat het voor 
de kinderen, ouders en familie 
een ‘feestelijk’ gebeuren is.

Bron: Website Emmaüsparochie 

Apeldoorn
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Van de Bestuurstafel

Vertrouwen

Het vertrouwen is zoek. Dat is toch wat je 
de laatste tijd veel om je heen hoort en 
meekrijgt vanuit de media. Laatst nog de 
landelijke enquête waar juist de provincie 
Gelderland verrassend laag scoorde voor wat betreft het 
vertrouwen in de politieke bestuurders. Er zijn toch wel heel 
veel voorbeelden op te noemen waarbij het vertrouwen 
ernstig is beschaamd op vooral bestuurlijk en landelijk 
regeringsniveau.
Denk met name aan de toeslagenaffaire en de gaswinning 
in Groningen. Dan is het logisch dat de mensen het 
vertrouwen verliezen doordat ze slachtoffer zijn geworden 
van de ontstane bureaucratie die we met zijn allen 
hebben gecreëerd. Gelukkig en hopelijk wordt bij de 
komende Provinciale Statenverkiezingen door enkele 
politieke partijen er aandacht aan gespendeerd en wordt 
er weer gekeken naar bijvoorbeeld jouw bijdrage aan 
de samenleving door een sociale dienstplicht en meer 
aandacht voor het gezin, het onderwijs. Investeren hierin is 
van wezenlijk belang voor de toekomst voor onze volgende 
generatie. Zo kweek je weer meer vertrouwen en dat gaat 
veel tijd en energie kosten de komende jaren. Vertrouwen 
moet je verdienen. 
Afgelopen week is mijn fiets gestolen. Al zo’n 15 jaar zet 
ik hem zonder op slot te zetten hier pal voor de deur in 
de straat bij ons huis in Zuid-Spanje. Ik had het volste 
vertrouwen erin dat hij niet gestolen zou worden en ik was 
er zelfs trots op dat dit hier kon in ons vertrouwde dorp. 
Nooit gedacht dat mij dit zou gebeuren. Naïef natuurlijk 
in deze tijd en mijn eigen slordige schuld. Hoe hebben we 
ons toch laten verrassen door een blind vertrouwen dat we 
hier in Europa hadden op het gedachtengoed van de leider 
van Rusland, Poetin. Niet te vertrouwen dus. Maar waar 
gelukkig Oekraïne de volledige steun en het vertrouwen 
heeft gekregen van Europa en Amerika om deze zinloze 
oorlog te overwinnen.
Wat te denken aan het vertrouwen in de rol van de 
verschillende bestuurslagen in Turkije die een rol hebben 
gespeeld in de wederopbouw van eerdere aardbevingen. 
Bij de controle en verlenen van bouwvergunningen, waar 
nu blijkt dat dit onvoldoende en op schandalige wijze is 
uitgevoerd en nu desastreuze gevolgen heeft en gebouwen 
als kaartenhuizen weer in elkaar zijn gestort.
Helaas is er binnen onze eigen katholieke kerk wereldwijd 
binnen alle gelederen de afgelopen decennia het 
vertrouwen ook daar ernstig beschaamd. Dat is zomaar niet 
hersteld en zal behoedzaam veel tijd en energie kosten om 
dit vertrouwen te winnen. Zelf heb ik er alle vertrouwen 
in en het geloof in Jezus Christus dat dit ons gaat lukken. 
Samen met onze voorgangers en al die vrijwilligers heb ik 
het vertrouwen dat de positie en de rol van de katholieke 
kerkgemeenschap binnen de Nederlandse samenleving 
behouden blijft. 

Bert Lamers

Zing je mee?
Samen zingen is altijd fijn. Lid zijn van een koor is nóg fijner. 
Het schept een band en dat hoor je terug. In onze Parochie 
Maria Laetitia zijn we trots op onze koren. Ze zijn er voor 
jong en oud. Van harte nodigen wij mensen uit om mee te 
doen met een van onze koren. Het is een mooie hobby en u 
levert tegelijk een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. 
Dat is het overwegen waard!

Dit zijn onze koren en zó zijn ze te bereiken:

•  Het koor Volare is het gemengd koor van de OLV in 
Doetinchem.

  Repetitie op donderdagavond vanaf 19.30 uur in de 
Mariakapel van de kerk.

  Opgave nieuwe leden bij Diana Sommer, tel. 0314 - 33 00 98 
of 06 - 30 59 96 08.

•	 Het Koor Monte Vino is een gemengd koor van de OLV in 
Doetinchem.

  Repetitie op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de 
Mariakapel in de Paskerk.

  Opgave nieuwe leden bij Ton Harbers (dirigent), 
 tel. 06 – 23 64 08 27 of ton.harbers@gmail.com.

•		Het koor In Laudem Dei is een herenkoor uit Doetinchem.
  Repetitie op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de 

Amsezaal in de Paskerk.
  Opgave nieuwe leden bij Ton Harbers (dirigent), 
 tel, 06 - 23 64 08 27 of ton.harbers@gmail.com.

•   Het koor The Singing Kids is een kinderkoor uit 
Doetinchem.

  Repetitie op donderdagavond van 18.15 tot 19.00 uur in de 
Paskerk.

  Opgave nieuwe leden bij Lenie Verbeek, tel. 06 - 21 65 01 03.

•				Kerkkoor Gaanderen is een gemengd koor.
  Repetitie op woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur.
  Opgave nieuwe leden bij Liesbeth Jansen, tel. 06 - 51 68 38 

87 of tonenlies@kpnplanet.nl.

•  Liberate is een gemengd koor uit Gaanderen.
  Repetitie op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in St. 

Martinuskerk in Gaanderen.
  Opgave nieuwe leden bij info@koorliberate.nl. 
  Ons koor bestaat uit sopranen, mezzosopranen, alten en 

tenoren. 

•   Ettens Kerkkoor is een mannenkoor.
  Repetitie op woensdagavond in de Mariakapel van 19.30 tot 

21.30 uur.
  Opgave nieuwe leden bij Harry Verheij, tel. 0315 - 32 99 60 / 

06 - 17 82 62 45.

•   Ulfts Kerkkoor is een gemengd koor.
  Repetitie op dinsdag in repetitieruimte achter in de kerk.
  Wintertijd dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
  Zomertijd dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
  Opgave nieuwe leden bij Auke Velthausz, tel. 0315 - 68 11 48 / 

06 - 19 35 60 96.

•   Kerkkoor Breedenbroek/Dinxperlo.
 Repetities op donderdagavond om 19.30 uur. 
 Locatie: Cultuurkerk Breedenbroek.
  Opgave nieuwe leden bij Frank Knikkink (dirigent) 
 tel. 06 – 22 14 05 84.

• Kerkkoor Gendringen is een gemengd koor.
  Repetities op donderdagavond van 18.45 tot 20.30 uur in de 

kerk.
  Opgave nieuwe leden bij Jozef Giesen: jozef.mimie.giesen@

gmail.com.           Foto’s: Ton Harbers

Eerste Heilige Communie
Op 12 februari kwamen de kinderen die binnenkort hun Eerste 
Heilige Communie doen naar de kerk om mee te doen met de 
Gezinszondag en zich voor te stellen aan de parochie.

Na een welkom door pastor Tilma ging men in vier groepen 
uiteen. In de groep van de communicanten (groep 4 tot en met 
6 van de basisschool) werd het verhaal van de Emmaüsgangers 
verteld. We zochten het verband van dit verhaal uit de Bijbel 
met onze eucharistieviering. Voor de ouders was er een rond-
gang door de kerk onder leiding van pastor Tilma, waarbij aan 
de hand van de glas-in-loodramen de verschillende onderdelen 
van de eucharistie werden besproken.

Om 11.00 uur begon de Presentatieviering, waarbij alle 23 com-
municanten een taak hadden. Vooral de preek van pastor Tilma 
was heel herkenbaar. Hij had als kind zijn been gebroken. Wie 
had ook wel eens iets gebroken? Er waren heel wat mensen die 
dit was overkomen. Als je een been of arm gebroken hebt, krijg 
je gips. Veel mensen schrijven een lieve wens voor jou op het 
gips, omdat je eigenlijk bijna niets kunt en verdrietig bent. Bij 
de wens schrijven ze hun naam. Dat betekent dat mensen van 
je houden. Het geeft je moed, kracht en hoop. God wil zijn naam 
op jouw gips – jouw leven –  schrijven. Je mag weten dat God 
altijd met je meetrekt en van je houdt, wat er ook gebeurt. 
De foto’s met de naam van de communicanten hangen in de 
Petrus en Pauluskerk (Ulft) en in de OLV-kerk (Doetinchem). 
Alle communicanten horen er nu al bij. 

Na de viering kon iedereen genieten van soep met broodjes. 
Wij bedanken iedereen die aan deze Gezinszondag heeft 
meegewerkt. 
Op 16 en 23 april 2023 is respectievelijk in Ulft en in 
Doetinchem de Eerste Heilige Communie. Wij wensen alle com-
municanten een goede voorbereiding en een fijne viering toe. 

Werkgroepen Eerste Heilige Communie

Pastor Tilma geeft uitleg tijdens de rondgang door de kerk
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Aan de wandel
Een mooie traditie, bedoeld 
voor iedereen uit onze 
parochie, deze jaarlijk-
se Kruiswegwandeling op 
landgoed Het Maetland in 
Gaanderen. Op Goede Vrijdag, 
7 april om 15.00 uur start de 
wandeltocht van 3 kilometer 
langs 14 staties. Pastoor Hans 
Pauw loopt mee en staat stil 
bij de gebeurtenissen die op 
de staties zijn weergegeven. 
Tegelijkertijd kunnen mensen die slecht ter been zijn in de Sint 
Martinuskerk blijven en op een groot scherm kijken naar een 
Kruisweg met uitleg van Pastoor Pauw. Lees meer op de pagi-
na’s van de locatie Gaanderen.

Armoedeonderzoek 2020-2022 
Mgr. Gerard De Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch 
sprak recent bij de presentatie van het 
Armoedeonderzoek 2020-2022. Hij signaleerde een 
‘hardnekkige kern van armen in ons goede vaderland’. 
„Laten wij als overheid, kerken en vele anderen de 
handen ineenslaan. En ons gezamenlijk inzetten om 
de armoede in ons welvarende land te bestrijden. 
Bij de bestrijding van armoede willen de kerken met 
bondgenoten samenwerken, ook met de overheid. Maar 
indien nodig verheffen de kerken hun stem en wijzen 
zij de overheid op haar verantwoordelijkheid. ” De 
bisschop sprak tevens zijn dankbaarheid over uit dat 
ondanks dat kerken in ons land in veel gevallen kleiner 
worden, er in ons land nog steeds duizenden actieve 
parochies en kerkelijke gemeenten zijn. „De kerkleden 
geven bovengemiddeld aan goede doelen en zijn ook 
bovengemiddeld als vrijwilliger actief. Wij mogen daar 
dankbaar voor zijn”, aldus de bisschop.

Maria, icoon van genade
In De Wingerd in Doetinchem worden met regelmaat lezingen 
georganiseerd. Zo ook op 30 maart met professor Arnold 
Huijgen, die een lezing verzorgt over Maria, icoon van genade. 
In de rooms-katholieke traditie en in de geloofsbeleving speelt 
Maria een prominente rol als voorbeeld van geloof en vertrou-
wen. In het protestantisme heeft zij een veel bescheidener 
plaats gekregen. Er zijn maar weinig protestantse theologen 
die over haar geschreven hebben. 
Prof. Arnold Huijgen, hoogleraar dogma-
tiek aan de Protestantse Theologische 
Universiteit in Amsterdam, deed dat in 
2021 wel en zijn boek werd indertijd tot 
het beste theologische boek van het jaar 
gekozen. 
In zijn lezing zal prof. Huijgen teruggaan 
naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld 
te brengen als Joods meisje, moeder van de Verlosser en moe-
der van de gelovigen. Hoe werd zij gewaardeerd in de traditie 
en wat kan zij betekenen voor ons geloven vandaag?

Datum:  30 maart 2023
Tijd:  20.00-22.00 uur 
Plaats:  De Wingerd, de Bongerd 4
Entree:  5,00 euro inclusief een kopje koffie/thee.

Bedevaarten naar Banneux 

Er worden dit jaar vanuit bisdom Utrecht drie bedevaarten naar 
het Belgische Banneux georganiseerd. Van vrijdag 19 tot en met 
dinsdag 23 mei 2023 is de eerstvolgende. 
In Banneux staat Maria centraal, omdat zij daar verschenen is 
aan Mariëtte Beco. Vóór de corona-periode hebben veel pel-
grims uit onze regio de bedevaart meegemaakt. Behalve tijd 
voor gebed, rust en bezinning zijn er momenten voor gezellig-
heid en ontmoeting met andere mensen. 
Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met de eenvoud, 
maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens 
de vijfdaagse bedevaart gaat er een team geestelijken, een 
arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers met u mee, 
zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in 
Banneux aanwezig. Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, 
en zeker ook voor ouderen en zieken en voor mensen die rol-
stoelafhankelijk zijn. Door de inzet van vele vrijwilligers kan de 
bedevaartganger aan alle activiteiten meedoen. 
De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedra-
gen 365,- euro . In dit bedrag zijn alle kosten, zoals die van 
heen- en terugreis en ook de kosten van verblijf en begeleiding, 
begrepen. 
Een bedevaart in dezelfde opzet wordt gehouden van 6 tot en 
met 10 oktober.
In het weekend van 26 en 27 augustus 2023 wordt een twee-
daagse bedevaart georganiseerd. Deze reis is alleen mogelijk 
voor mensen die goed ter been zijn en volledig in hun eigen 
verzorging kunnen voorzien. 
Voor opgave en verdere informatie kunt u bellen met Wilma 
Venhorst op tel. 0315 - 37 74 45.

Gezocht: maatjes voor 
statushouders!

Ieder jaar komen er in Doetinchem nieuwe mensen bij met 
een vluchtachtergrond om hier een nieuw leven op te bouwen. 
Deze statushouders willen graag Nederlanders ontmoeten, 
de taal beter leren spreken en van betekenis zijn voor ande-
ren. Integreren in een andere samenleving en cultuur is niet 
eenvoudig. Om een nieuw leven op te kunnen bouwen in onze 
samenleving, is contact met Nederlanders belangrijk. Helpt u 
mee? 
Present Doetinchem heeft meerdere projecten waarbij u een 
statushouder kunt helpen om zich hier thuis te voelen. Wil jij 
of wil jouw gezin zich voor een jaar verbinden met een status-
houder in de gemeente Doetinchem? Dan is Meet&Connect 
iets voor jou. Jullie hebben dan regelmatig contact met elkaar, 
ongeveer eens per twee weken, gedurende een jaar. Tijdens dit 
jaar spreek je af en onderneem je samen activiteiten op basis 
van vriendschap en gelijkwaardigheid. Je kunt bijvoorbeeld 
wandelen, samen boodschappen doen, koken en samen eten of 
een spelletje doen. Present heeft meerdere statushouders die 
een maatje zoeken. Kijk maar eens op onze website: www.stich-
tingpresent.nl/doetinchem/gezocht-maatjes  
Wilt u eerst meer lezen over Meet&Connect? Kijk op de website 
www.stichtingpresent.nl/doetinchem/meetconnect. Daar kunt u 
zich ook aanmelden.

Goede viering, goede preek…
We zeggen het zo makkelijk: ‘Goed weekend!’ Maar wat maakt 
een weekend goed? Speelt kerkbezoek daar een rol in? En 
dragen een goede preek en goede zang daaraan bij? Voor een 
artikel dat rond de zomer verschijnt, lezen of horen we graag 
uw ervaringen! Uw reactie graag aan ploeg111@kpnplanet.nl.

‘Als	je	naar	een	ander	wijst,	
wijzen	er	drie	vingers	naar	
jezelf’.

Pasgeleden tijdens een bijeenkomst 

kwam ik in gesprek met een mij 

onbekende jongeman. Met een kop koffie in de hand 

praatten we over de verschrikkelijke gebeurtenissen 

in de wereld: de dubbele aardbeving in Turkije en 

Syrië, de overstroming in Nieuw-Zeeland en Brazilië, 

de voortwoekerende oorlog in Oekraïne, de onrust in 

het Midden-Oosten, kortom een heel scala aan rampen 

passeerde de revue in ons gesprek. 

Hij was niet ‘kerks’ en zag het nut van religie niet zo zitten. 

Vond geloof in een hogere macht iets voor ‘watjes’, maar 

had wel oog voor en interesse in politieke actiegroepen die 

de complottheorie aanhingen..

Volgens hem waren de verschillende geloofsrichtingen 

er op uit om zoveel mogelijk macht te verkrijgen, zieltjes 

te winnen. „Kijk maar naar jullie paus Franciscus”, zei 

hij. „Die probeert via stromannen over de hele wereld 

zoveel mogelijk mensen aan zich te binden. Net zoals, in 

de achterliggende tijd, de missionarissen door de paus 

werden uitgezonden om de inheemse bevolking te lijmen 

met spiegeltjes en kralen, onder het mom van: als je gelooft, 

zorgt God wel voor alles. Ja, ja, waarom dan al die rampen, 

al die vluchtelingen, al die onderdrukking? Waar is die God 

dan en waarom laat Hij al deze ellende gebeuren als Hij toch 

de macht bezit hier een eind aan te maken?” 

Ik heb al eens eerder aangegeven: als je naar een ander 

wijst, wijzen er drie vingers naar jezelf. Jan en alleman de 

schuld geven en jezelf vrij pleiten is de weg van de minste 

weerstand.

Niet God is verantwoordelijk voor alle wanorde in de wereld. 

Dat is de mens zelf. God uit zich met liefde, met zorg voor 

elkaar, met oog voor de nood in de wereld en brengt dit in 

de Blijde Boodschap over op de mens. En het is aan de mens 

hier wat mee te doen. 

Jan Bekker

Torentje, torentje bussekruit

Foto: Susan Spekschoor



Pasen en Paastijd
Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren dat Jezus is

verrezen. Hij werd vermoord maar toch leeft Hij; ook nu nog! Jezus
heeft ons zo laten zien dat zijn leven en het goede van God sterker is dan de dood en sterker dan
het kwaad in de wereld. Dit betekent dat als wij ooit doodgaan, ook wij zullen leven bij God. De
vijftig dagen na Pasen noemen we de Paastijd. Het is een feestelijke tijd die duurt tot Pinksteren.
Op de tweede zondag van Pasen horen we wat er gebeurt nadat Jezus de dood had overwonnen.
Hij verschijnt dan aan zijn leerlingen. Maar … één van de leerlingen kan het niet geloven.

Paastijd
P

ve
h f l

Ongelovige Thomas
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes, 20, 19-31

Het is avond en de leerlingen van Jezus zijn samen. De deur is op slot, want ze zijn bang.
Dan komt Jezus binnen. Hij gaat midden tussen zijn leerlingen staan en zegt: “Vrede zij
met jullie” Hij laat zijn handen zien en z’n zij. De leerlingen zijn enorm blij als ze de Heer
zien. Dan zegt Jezus nog een keer: “Vrede zij met jullie”. Maar Thomas, een van de
twaalf apostelen, is er niet bij. Daarom vertellen de andere leerlingen hem: “Wij hebben
de Heer gezien.” Dan zegt Thomas: “Zolang ik niet zelf de gaten van de spijkers in zijn
handen heb gezien, en ze ook met mijn vinger heb kunnen aanraken en als ik mijn hand
niet in de wond in zijn zij heb gelegd, zal ik het zeker niet geloven.” Acht dagen later, de
volgende zondag, zijn ze weer samen in het huis. Nu is Thomas er wel bij. De deuren zijn
op slot en toch komt Jezus binnen. Hij gaat tussen ze in staan en zegt: “Vrede zij met
jullie.” Dan zegt Hij tegen Thomas: “Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen.
Steek je hand uit en leg die in mijn zij. Wees niet langer ongelovig maar gelovig.” Nu
roept Thomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Dan zegt Jezus tot hem: “Geloof je nu omdat
je Mij hebt gezien? Gelukkig de mensen die Mij niet hebben gezien en die toch geloven.”

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

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

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
De tweede zondag van Pasen heette vroeger ‘Beloken Pasen’.
Sinds het jaar 2000 heet hij ook: Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid. Op die zondag wil God ons nog meer zijn
liefde geven en ons laten merken dat Hij eindeloos barmhartig
is.

Wat betekent Goddelijke Barmhartigheid?
God houdt heel veel van de mensen. Als mensen het moeilijk
hebben, dan voelt God dat in zijn binnenste.
Dàt is barmhartig zijn, van binnen meevoelen met de
moeilijkheden van anderen en hen dan proberen te helpen.

Zuster Faustina
Ongeveer 100 jaar geleden leefde in Polen zuster Faustina. Zij
had dromen en visioenen over Jezus. Ze praatte met Jezus. Hij
vertelde haar over de grote barmhartigheid van God. Ze zag
ook een afbeelding van Jezus. Uit zijn hart, kwamen twee
stromen als stralen naar beneden, een rode en een blauwe.
Meteen dacht ze aan Jezus aan het kruis. Zijn hart werd toen
doorstoken. Meteen kwam er water (blauw) en bloed (rood)
uit. Dat water wijst ons op het doopsel en het bloed wijst
op de Mis, de Eucharistie.

Jezus,ik vertrouwop U!
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YouCatBijbelactiviteit

Zondag 22 januari zijn we met verschillende leden van 
jongerengroep Impulz van de parochies Gabriël en Maria-
Laetitia bijeengekomen voor een YouCatBijbelactiviteit. 
De YouCatBijbel is een Bijbel samengesteld voor jongeren, 
het heeft een erg toegankelijke indeling. Ieder Bijbelboek 
wordt kort ingeleid en er is een selectie gemaakt van tek-
sten uit het Nieuwe en het Oude Testament. 

Eens in de zoveel maanden organiseert Impulz een 
zogeheten YouCatBijbelactiviteit. Hierin verdiepen 
we ons gezamenlijk in de Bijbel met behulp van de 
YouCat-jongerenBijbel. 
In zo’n bijeenkomst behandelen we een selectie van 
Bijbelteksten, deze keer was dat een gedeelte van Genesis. 
Hier hebben we ons verdiept in de verhalen rondom 
Abraham, Isaak en Jacob.
We lezen samen de teksten uit de Bijbel, verdiepen ons in 
verschillende interpretaties van deze teksten en bespreken 
dingen zoals de achterliggende gedachten en boodschap-
pen van deze teksten.

De volgende bijeenkomst zal zich richten op de verhalen 
rondom Jozef en zijn broers.
‘Wat betekent het om broers en zussen te zijn in het 
geloof?’

De verdieping in de verhalen uit de Bijbel, de sfeer en 
gezelligheid van het bijeenkomen als groep en het uitwis-
selen van meningen, ervaringen en interpretatie maakt dit 
een enorm leerzame, maar ook gezellige activiteit.

Jesse

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

- 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

Dooprooster 1e helft 2023  Parochie Maria Laetitia

Dopen   Doopvoorbereiding 

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

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

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. 

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:
1 april 5 augustus    
6 mei 2 september 
3 juni 7 oktober
1 juli 4 november
  2 december
  

Foto: Susan Spekschoor



PAROCHIE MARIA LAETITIAAZEWIJN-ULFT-VARSSELDER/VELDHUNTEN

VREUGDEBODE 2 - APRIL / JUNI 2023   13

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

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
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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

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.

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
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
-  14-01-2023 
De heer Huub van Hal, Praestingsweg 11. 
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 19 januari.
- 21-01-2023  
Mevrouw Spoel-Pöpping, Bongerd 4. 
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats 
gehad op 28 januari.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

Opgave gebedsintenties
Gebedsintenties kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven via 
rkvarsselder@mlparochie.nl of in de week voorafgaand aan een 
viering doorgeven aan Karin Boland: tel. 0315 - 68 56 66.

Actie Kerkbalans
Ook dit jaar doet onze geloofsgemeenschap weer 
mee aan de Actie Kerkbalans. De brieven hiervoor zijn samen 
met de vorige Vreugdebode bezorgd. Het is mogelijk dat u geen 
formulier ontvangen heeft of dat u nog niet in de gelegenheid 
geweest bent uw bijdrage over te maken. Als u onze geloofs-
gemeenschap toch graag wilt steunen, dan kan dat natuurlijk 
nog steeds. Wij hebben de opzet van de Actie Kerkbalans dit 
jaar vereenvoudigd. Het enige dat u nog hoeft te doen, is uw 
bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL57 RABO 
0153101210 t.n.v. H.H. Martelaren van Gorcum (Parochie Maria 
Laetitia) onder vermelding van ‘bijdrage kerkbalans’. Betaling 
in termijnen blijft mogelijk, evenals een contante bijdrage. Uw 
contante bijdrage mag u in een enveloppe inleveren bij Karin 
Boland, Vicarisweg 2 in Varsselder. Hartelijk dank voor uw steun.

Geplande vieringen
Voor vrijdag 31 maart staat er een bijzondere vie-
ring gepland in het Kerkgebouw. Aan het begin 
van dit weekend komt er een afgevaardigde van de 
provincie naar Varsselder, om de verbindingsroute ‘Van de Kerk 
naar de Kroeg’ feestelijk te openen. De activiteiten starten om 
16.00 uur met een viering in het Kerkgebouw met als thema ‘De 
verbinding’. De zang wordt verzorgd door de broers Jos en Ben 
van Toor. Daarna wordt overkapping naar ’t Dorpshuus officieel 
in gebruik genomen en zal het feest in ’t Dorpshuus voortgezet 
worden. We gaan dus letterlijk van kerk naar kroeg. Diverse ver-
enigingen uit het dorp zullen ook hun medewerking verlenen en 
het belooft iets moois te worden. Voor meer info kunt u terecht 
op de dorpswebsite. Ook wordt er deze maand in Varsselder-
Veldhunten een flyer bezorgd met meer informatie.

Overkapping
Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, is er om 19.00 uur 
een viering waarin we aandacht hebben voor het 
lijden en sterven van Jezus. Aan de hand van de 
staties aan de muur zullen we u meenemen in het 
verhaal van toen, afgewisseld met teksten over lijden en sterven 
in deze tijd. Voor de zang is het koor van Breedenbroek/Dinxperlo 
bij ons te gast. We hopen dat deze gevoelige viering op Goede 
Vrijdag voor iedereen een inspiratie mag zijn voor het komende 
paasfeest. Iedereen is welkom!
Sterk voor de Kerk: Maria Dellemann, Diane Kock, Petra Reulink, Ingrid Roes, Karin 

Boland,  Nelleke Wissing 
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KERKLOCATIES: doordeweekse vieringen van 1 april tot en met  11 juni 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 1 april tot en met  11 juni 2023

Datum
OLV.	/	H.	Geest	/	De	Huet	

Doetinchem/Wijnbergen
HH.	Antonius	-	

Petrus	&	Paulus	Ulft
H.	Martinus

Etten
H.	Augustinus	-	

H.	Martinus	Gaanderen
H.	Martinus
Gendringen

ZORGCENTRA: doordeweekse vieringen van 1 april tot en met 11 juni 2023

Schavenweide Doetinchem
 

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 1 april
Zondag 2 april
Palmzondag

Donderdag 6 april
WITTE DONDERDAG

Vrijdag 7 april
GOEDE VRIJDAG

Stille zaterdag 8 april

EERSTE PAASDAG
zondag 9 april

TWEEDE PAASDAG
maandag 10 april

Zaterdag 15 april
Zondag 16 april
beloken Pasen

Zaterdag 22 april
Zondag 23 april

3e zondag van Pasen

Zaterdag 29 april
Zondag 30 april

4e zondag van Pasen

Zaterdag 6 mei
Zondag 7 mei

5e zondag van Pasen

Zaterdag 13 mei
Zondag 14 mei

6e zondag van pasen

Donderdag 18 mei
HEMELVAART 

van de heer

Zaterdag 20 mei
Zondag 21 mei

7e zondag van pasen

Zaterdag 27 mei
Zondag 28 mei

HOOGFEEST VAN 
PINKSTEREN

Maandag 29 mei
TWEEDE 

PINKSTERDAG

Zaterdag 3 juni
Zondag 4 juni

H. Drie-eenheid

Zaterdag 10 juni
Zondag 11 juni

Sacramentsdag
10e zondag door het 

jaar ( A )

Iedere	eerste	zaterdag	van	de	maand	
van	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 9.30 uur Eucharistieviering P. Tilma
   

elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering  P. Tilma

Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed   
   
elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
   
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)  
 
   
elke vrijdag  9.30 uur Eucharistieviering M. Smits  

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

elke donderdag 9.30 uur Rozenkransgebed 
   

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

2e donderdag v. d. maand  14.45 uur Woord- en Communieviering 

Den Ooiman online   
   
   
   
dinsdag 4 april 18.30 uur  Paasviering J. Brugman/H. Knol
dinsdag 25 april 18.30 uur  Woord-en Communieviering J. Brugman/H. Knol
zondag 30 mei 18.30 uur  Pinksterviering J. Brugman/H. Knol
   
zaterdag 1 april 15.00 uur Palmzondag H. Bulsink
zaterdag 8 april 15.00 uur Paasviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 15 april 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 22 april 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 29 april 15.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 6 mei 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 13 mei 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 20 mei 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 27 mei 15.00 uur Pinksterviering H. Bulsink
zaterdag 3 juni 15.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 10 juni 15.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
   
zaterdag 1 april 18.00 uur Palmzondag H. Bulsink
zaterdag 8 april 18.00 uur Paasviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 15 april 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 22 april 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 29 april 18.00 uur Woord- en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 6 mei 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 13 mei 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 20 mei 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 27 mei 18.00 uur Pinksterviering H. Bulsink
zaterdag 3 juni 18.00 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 10 juni 18.00 uur Woord- en Communieviering A. Pelgrim
   
woensdag 5 april 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 8 april 16.30 uur Paasviering G. v.d. Munckhof
woensdag 12 april 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde-Meijer
woensdag 19 april 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v. d. Munckhof
woensdag 26 april 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 3 mei 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 10 mei 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 17 mei 16.30 uur Gebedsviering G. v. d. Velde-Meijer
woensdag 24 mei 16.30 uur Pinksterviering G. v.d. Munckhof
woensdag 31 mei  Geen viering 
woensdag 7 juni 16.30 uur Woord- en Communieviering G. v.d. Munckhof
   
1x per maand viering   
   
2e zondag van de maand 10.00 uur  
   
elke laatste vrijdag 11.00 uur Eucharistieviering M. Smits

Zo. 2 apr. 11.00 uur
EV/gezinszondag P. Tilma

Singing Kids

Do. 6 april 19.00 uur
Euchar. viering/biechten

P. Tilma/ Koor Etten/
In Laudem Dei

Vrij. 7 april 15.00 uur
Kruisweg met kinderen

P. Tilma/werkgroep
Vrij. 7 april 19.00 uur

Kruisverering/biechten
P. Tilma/Cantor

Za. 8 april 20.30 uur
Paaswake/P. Tilma

Volare

Zo. 9 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/In Laudem Dei

Ma. 10 apr. 11.00 uur
Euchar. vier./P. Tilma

Cantor L. Jansen/
organist M. Koster

Zo. 16 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/

M. Smits/Volare

Zo. 23 apr. 11.00 uur
Eerste Heilige Communie
EV/P. Tilma/Singing Kids

Zo. 30 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/

P. Tilma/In Laudem Dei

Zo. 7 mei 11.00 uur
EV/gezinszondag 

P. Tilma/Singing Kids

Zo. 14 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/

M. Smits/Monte Vino

Do. 18 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/

H. Pauw/Koor Dinxperlo

Zo. 21 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/

H. Pauw/Volare

Zo. 28 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/

P. Tilma/In Laudem Dei

Ma. 29 mei 11.00 uur
Eucha.vier./M. Smits 

Cantor Francis 
Organist M. Koster

Zo. 4 juni 11.00 uur
Eucharistieviering/

H. Pauw/In Laudem Dei

Zo. 11 juni 11.00 uur
Eucharistieviering/

gezinszondag
P. Tilma/Singing Kids

Zo. 2 apr. 9.30 uur
Inspiratieviering

Zie andere locaties

Vrij. 7 april 15.00 uur
Kruisweg Open Lucht

Werkgroep/koor

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 9 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering

P.Tilma/Gemengd koor

Zie andere locaties

Za. 15 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/

M. Smits
Cantor/Julian Simmes

Zo. 23 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw/IPK

Za. 29 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma
Gemengd koor

Zo. 7 mei 9.30 uur
Eucharistieviering 
M. Smits/Liberate

Zo. 14 mei 9.30 uur
Inspiratieviering
Garden Rumours

Za. 20 mei 19.00 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Gemengd koor

Zo. 28 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor

Zie andere locaties

Zo. 4 juni 9.30 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Liberate

Zo. 11 juni 9.30 uur
Inspiratieviering

Anne en Bas Rysavy

Za. 1 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering 

Smits
Kerkkoor

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 9 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 15 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Kerkkoor

Za. 22 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering 
H. Pauw/Kerkkoor

Za. 29 apr. 19.00 uur
Eucharistievier. 

M. Smits
Kerkkoor

Za. 6 mei 19.00 uur
Euchar. viering/M. Smits
Ettens koor Byzantijnse 

gezangen

Za. 13 mei 19.00 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 20 mei 19.00 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Kerkkoor

Za. 27 mei 19.00 uur
Eucharistieviering 

P. Tilma
Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 3 juni 19.00 uur
Eucharistieviering 

Smits
Kerkkoor

Za. 10 juni 19.00 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 2 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering 
M. Smits/Kerkkoor

Do. 6 april 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Koor Dinxperlo

Zie andere locaties

Vrij. 7 april 19.00 uur
Kruisverering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 8 april 20.30 uur
paaswake

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 9 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering

Koor Dinxperlo

Ma. 10 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. 

Smits
Cantor/F. Cornelissen

Zo. 16 apr. 9.30 uur
Eerste Heilige Communie

EV/P. Tilma/Koor Dinxperlo

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

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

Zo. 7 mei 9.30 uur
Euchar. vier./H. Pauw

Ettens koor Byzantijnse 
gezangen

Zo. 14 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Do. 18 mei 9.30 uur 
Eucharistieviering/P. Tilma

Kerkkoor

Zo. 21 mei 9.30 uur
Euchar. vier./P. Tilma

Koor Dinxperlo

Zo. 28 mei 9.30 uur
Eucharistieviering 
M. Smits/Kerkkoor

Ma. 29 mei 9.30 uur
Euchar. vier./P. Tilma
Cantor F. Cornelissen

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

     Zo. 11 juni 9.30 uur
Euchar. vier./H. Pauw

Kerkkoor

Za. 1 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Kerkkoor

Zie andere locaties

Vrij. 7 april 15.00 uur
Kruisweg 

Werkgroep

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 9 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 15 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Kerkkoor

Za. 22 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Kerkkoor

Za. 29 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Koor Dinxperlo

Za. 6 mei 17.30 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Cantor L. Jansen

Za. 13 mei 17.30 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 20 mei 17.30 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw
Koor Dinxperlo

Za. 27 mei 17.30 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 3 juni 17.30 uur
Eucharistieviering 

P. Tilma
Cantor L. Jansen

Za. 10 juni 17.30 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Koor Dinxperlo
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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. 

BREEDENBROEK	/DINXPERLO

BREEDENBROEK-DINXPERLO

Goed om te weten
•  Zaterdag 1 April, 19.00 uur, Gebedsviering in de Cultuurkerk 

te Breedenbroek m.m.v. het kerkkoor. Het is de vooravond van   

•  Woensdag 5 april, van 10.00 – 12.00 uur is het secretariaat 
geopend voor de locatie Dinxperlo in de Cultuurkerk te 
Breedenbroek. Kom gerust aan voor een praatje, uw vragen, 
uw opgave voor intenties en verdere bijzonderheden. De kof-
fie/thee staat klaar.

•  Woensdag 5 april, 18.30 uur, Rozenkransgebed in de 
Cultuurkerk te Breedenbroek. We bidden tot de H. Maagd 
Maria om troost en vertrouwen voor allen die lijden, zoals zij 
deze week in onwankelbare liefde en vertrouwen heeft gele-
den om haar Zoon. 

 Wij heten u graag welkom.

•  Goede Vrijdag 7 april, 15.00 uur, Kruiswegviering in de 
Cultuurkerk te Breedenbroek.

  Wij staan stil bij de kruisdood van Jezus, begeleid met afbeel-
dingen op het grote scherm. We volgen de 14 staties met 
gebed, zang, muziek en overdenking.

 Na afloop verlaten we in stilte het gebouw.

•  Zondag 9 april, Eerste Paasdag, 15.00 uur, Paasfeest voor de 
kinderen in en om de Cultuurkerk te Breedenbroek. We vieren 
dat Jezus uit de dood is opgestaan. Bij het Paasfeest horen 
natuurlijk eieren, chocola, frisdrank en vertellingen. 

•  Maandag 17 april, 09.30 uur gezamenlijke vergadering van de 
Locatieraden van Dinxperlo - Breedenbroek in de Cultuurkerk 
te Breedenbroek.

Gebedsviering
De kern van ons kerkelijk vieren is de H. Eucharistie. Echter, 
dit kan alleen nog plaats vinden in die kerken, die nog niet 
onttrokken zijn aan de eredienst. Dit betekent dat men dan 
is aangewezen op een andere plaats en dit kan qua vervoer, 
mobiliteit en vertrouwdheid voor velen, vooral voor de ouderen 
onder ons, een reden zijn om thuis te blijven.

Gelet op het bovenstaande kan een gebedsviering in de eigen 
woonplaats een waardevol gebeuren zijn, dat geen vervanging 
is van de H. Eucharistie, maar toch mensen de gelegenheid 
biedt  in eigen plaats samen te komen en te bidden, te zingen, 
te overdenken, de zondag te vieren.

Zo gebeurt dit ook in Breedenbroek, elke 1e zaterdag van de 
maand. De Liturgische werkgroep Dinxperlo/Breedenbroek 
bereidt de viering voor. Welk thema, welke lezing, welke gebe-
den, welke gezangen. In overleg met de dirigent worden de 
gezangen voor koor en volk vastgesteld. Er is geen vaste inde-
ling, geen vaste inhoud. 
Er kan gebruik worden gemaakt van andere hulpmiddelen, 
beeldscherm, CD-muziek, video en verder. Afgelopen viering b.v. 
had als thema: “het zout der aarde”. Alle aanwezigen hadden 
in het tekstboekje een sachet zout ontvangen, verwijzend naar 
het thema dat wij allemaal het zout der aarde moeten zijn.

Overleden

Door een samenloop van omstandigheden is in de laatste 
twee edities van de Vreugdebode het onderstaand 
bericht niet meegenomen, waarvoor onze welgemeende 
verontschuldiging.

-  Op 16 november 2022 is op 85-jarige leeftijd Willy Ruesen 
overleden . 

  De Uitvaartviering vond plaats in zaal Koenders te 
Breedenbroek  met als voorganger pastor Smits. Daarna 

 is Willy te ruste gelegd op het kerkhof te Breedenbroek.

-  Op 1 maart jl.. is, na het ontvangen van het sacrament 
van de ziekenzalving, overleden mevrouw Marietje 
Vinkenvleugel – Jansen, echtgenote van Frans 
Vinkenvleugel. 

  Zij was jarenlang een bekende en zeer toegewij-
de vrijwilligster in diverse functies binnen onze 
geloofsgemeenschap. De crematieplechtigheid heeft 
plaatsgevonden op donderdag 9 maart jl. bij GUV 
Berkenhove te Aalten.

-  Vrijdag 3 maart is op 67 jarige leeftijd Sylvia Kruip – 
Messink overleden

Bidden wij voor hun zielenrust

Duidelijk is dat de gebedsdiensten in Breedenbroek voorzien in 
de behoefte van mensen om lokaal samen te vieren. De werk-
groep zet zich in om de viering inhoudelijk op een hoog peil te 
houden, afwisselend en aantrekkelijk, zodat de mensen met een 
gevulde rugzak gesterkt het leven van alledag weer in kunnen.
En ook niet onbelangrijk: na elke viering is er koffiedrinken en 
daar wordt in een plezierige sfeer dankbaar gebruik van gema
akt.                                            

Wij wensen u een “Goede week” en een ZALIG PASEN

Vieringen in de Goede Week
Zaterdag 1 april:  Palmzondagviering 19.00 uur.
Zondag 9 april:  Eerste Paasdag 11.00 uur.

Deze vieringen zullen in de kerk zijn (en niet in de Mariakapel).

Vastenactie
Bij deze Vreugdebode ontvangt u ook het vasten-
actiezakje. Omdat er te weinig collectanten zijn 
om de zakjes bij u op te halen vragen wij u om de zakjes 
zelf in de brievenbus (in de deur) van het secretariaat te 
bezorgen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Weekend 6-7 mei: 
Zondag van de Oosterse kerken

Op 6 mei, zaterdagavond om 19.00 uur zal het Ettens Kerkkoor 
de eucharistieviering in de Sint Martinus kerk in Etten muzikaal 
opluisteren met Byzantijnse gezangen.
Voorganger is pastoor Hans Pauw.
In de viering zal een Byzantijns muzikaal samenspel plaatsvin-
den tussen voorganger en koor.
Het Ettens Kerkkoor verzorgt al jaren op de Zondag van de 
Oosterse kerken zo’n viering. 

Jubilarissen 
Kerkkoor
Het is al even geleden, maar 
we willen drie personen van het 
kerkkoor nog even in het zonnetje 
zetten. Op zaterdag 19 novem-
ber vorig jaar vierde het kerkkoor het jaarlijkse Caeciliafeest. 
Tijdens de viering werden er drie jubilarissen gehuldigd: Harry 
Jansen en Jan Verheij, beiden 40 jaar lid, en Bennie Ketelaar, 
50 jaar lid. Van harte gefeliciteerd! We hopen dat we nog lang 
mogen genieten van jullie zang bij het kerkkoor!

Foto’s: Jeroen van Aken

Carnavalsviering met 
CV de Deurzetters
Op zaterdag 11 februari was de carnavalsviering. Pastoor Hans 
Pauw ging voor in deze eucharistieviering. Als Hoogheden van 
de carnavalsvereniging waren aanwezig Prins Maurice de Eerste 
met zijn adjudanten Ivo Preijer en Rob van Keulen. De dansma-
rietjes zetten weer hun beste beentjes voor en natuurlijk waren 
jeugdprins Jip en zijn adjudanten Ties en Guus ook van de par-
tij. Daarnaast hadden we ook een primeur: Quinn Klunder had 
zijn eerste officiële optreden als kinderburgemeester. 
Het was fijn dat er zoveel mensen meewerkten aan deze vie-
ring. Iedereen bedankt! We kijken terug op een mooie viering!

Foto’s: Sjoerd Jansen

De	dansmariekes	lezen	de	voorbeden	voor.

Kinderburgemeester	Quinn	leest	het	vredesgedicht	voor.

Jeugdprins	Jip	en	zijn	adjudanten	Ties	en	Guus	lezen	het	gebed	

om	vergeving.

Pastoor	Pauw	feliciteert	de	jubilarissen.		

Van	links	naar	rechts,	Jan	Verheij,	Harry	Jansen	en	Bennie	Ketelaar.

ETTEN
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DOETINCHEM

Emilia en Dilon 
Warda  
Je ziet ze vaak als misdienaar/acoliet 
in onze Paskerk. De een, Emilia, zit in 
4 vwo op het Ulenhofcollege, de ander, 
Dilon, is leerling 2 Atheneum op het 
Panoralyceum. Emilia voelt zich voor-
al thuis bij de exacte vakken, Dilon 
houdt meer van de vreemde talen en 
geschiedenis. 
Het is heel plezierig praten met hen, 
merk ik. Dat zal te maken hebben met 
mijn achtergrond in het voortgezet 
onderwijs. Maar toch is het vooral het 
gemak waarmee ze over hun geloof 
praten, dat me raakt. Hun ouders zijn 
beiden ruim twintig jaar geleden vanuit 
Irak hier komen wonen, de een vanuit 
Bagdad, de ander vanuit Kirkoek. Emilia 
en Dilon zijn nog niet in Irak geweest, 
al zijn er wel plannen voor een bezoek. 
Eén keer hebben ze hun oma van moe-
ders kant ontmoet in Istanbul. Een broer 
van hun vader woont ook in Doetinchem 
en verder wonen er heel wat familiele-
den in Nederland en Duitsland. 

„Hoe zijn jullie misdienaar/acoliet 
geworden?” Emilia: „Ik zag vanuit de 
plek in de kerk naast mijn ouders wat 
er allemaal gebeurde op en rond het 
altaar en vond het interessant. Het is 
fijner bezig te zijn dan alleen maar stil 
te zitten en toe te kijken. Moeder heeft 
contact gezocht met Chantal van der 
Sanden; zo ben ik acoliet geworden. En zo werd Dilon het ook.” 
Ze vinden het beiden wel jammer dat er, terwijl je als acoliet 
bezig bent, van bidden niet zoveel terecht komt. Maar heel erg 
is het niet, vinden ze, want ook thuis kun je bidden. 
Dilon: „Je moet met aandacht kunnen bidden. Ik ga soms eer-
der in de avond naar boven om even te bidden, want dan doe je 
het met meer aandacht dan wanneer je moe en slaperig naar 
bed gaat.” 
Voor beiden geldt dat geloof echt wel iets betekent: je leven 
verbinden met God, je toevlucht of troost zoeken bij God; Hij 
kan je meer zekerheid geven. Ze vinden dat je in je familie 
elkaar kunt sterken. In gesprekken komt bijvoorbeeld ter spra-
ke dat je naar de kerk geweest bent. Ik: „Praat je er ook over 
op school?” Emilia, bijgevallen door Dilon: „Nee, want je krijgt 
bijna geen antwoord. Het is niet zo hun wereld. Maar we voe-
len ons wel vrij om te zeggen dat we zondag naar de kerk zijn 
geweest. Dat vinden ze niet vreemd. En als ze erover doorvra-
gen, is mijn antwoord dat het fijn is je tot God te richten, omdat 
Hij er altijd voor je is.” Dilon ziet dat veel acolieten in de kerk 
uit landen komen waar het min of meer onrustig en onveilig is. 
„Dat is, denk ik, een bodem waarop je gemakkelijker tot geloof 
komt.”  

Beiden zitten ze in de Tienergroep van pastor Tilma. Die komt 
eens per maand op zondagmiddag samen. Het bevalt goed; 
er worden gebeden uitgesproken en er zijn verschillende 

activiteiten met tieners uit de hele parochie. De groep bestond 
eind december één jaar. Je kunt erover lezen op pagina 8 van 
Vreugdebode 1.

„Blijf je zoals je nu bent?”, vraag ik hun. „Wij zullen met de 
jaren zeker anders naar dingen gaan kijken en veranderen van 
gedachten. Maar één ding is zeker”, zegt Dilon, „we blijven naar 
de kerk gaan.” Emilia: „Ik wil graag een keer wieroken.” (met 
het wierookvat zwaaien.) Beiden hopen ze later wat voor de 
kerk te kunnen doen. 

Gerard Bomers

Foto: Ton Harbers

Overleden
-  Aloys van Lent, Koldeweiweg 11, Keijenborg,  87 jaar
- Ria Gansner, Wilhelminastraat 93,  91 jaar

Gedoopt
- Cloé Elbers, St.-Eustatiusstraat 6

Gemengd Koor Volare zoekt nieuwe 
leden 
In de rk-kerk OLV-Tenhemelopneming in Doetinchem, beter 
bekend als de Paskerk, is Gemengd Koor Volare een van de bei-
de koren die tijdens vieringen regelmatig de zang verzorgen. 
Het is fijn en ontspannend om te zingen en in een koor als 
Volare ook nog eens nuttig. Wij willen graag in contact komen 
met mensen die zich thuis voelen in deze groep, die in een 
gezellige sfeer moderne kerkkoormuziek zingt. Je aansluiten 
betekent eens per week repeteren en gemiddeld eenmaal in de 
vier weken de zondagse mis zingen. Het betekent niet dat je 
een bepaalde mate van kerkelijke betrokkenheid moet tonen. 
Met plezier in koorvorm zingen, ook als je geen noten kunt 
lezen, daar gaat het om; wellicht geniet u van de rustige, medi-
tatieve sfeer van ons kerkgebouw.

We zingen eenstemmig of meerstemmig. Soms begeleidt het 
orgel bekende liederen die iedereen kan meezingen, zoals ‘U 
zij de glorie’. We richten ons meer en meer op door de piano 
begeleide modernere kerkmuziek, zoals van Huub Oosterhuis, 
die ritmischer is en qua tekst meer van deze tijd. 

Marjo Harmsen, een in deze omgeving bekende sopraan, diri-
geert ons vakkundig. Er heerst een no-nonsense sfeer met 
ruimte voor ontspanning en een grapje. Ton Sedee is onze 
begeleider op orgel en piano. We repeteren op donderdag vanaf 
19.30 uur in de Paskerk.
Buiten onze repetities en vieringen komen we ook wel eens bij 
elkaar, bijvoorbeeld voor een jaarvergadering met een gezellige 
afloop en een etentje in de zomer.

Dames sopranen en alten, heren bassen en tenoren, kom langs 
op donderdagavond 19.30 uur of bel of mail onze voorzitter, 
mevr. Forty Elbers: tel. 0314 – 33 55 94; forty.elbers@gmail.com. 

Petra Elfrink

Foto: Ton Harbers

Kerkbalans 2023 – een herinnering
Tegelijk met de vorige editie van de Vreugdebode kreeg 
u de papieren van Actie Kerkbalans 2023 in de bus. Wij 
hopen maar dat de actie uw volle aandacht heeft gekre-
gen of nog krijgt. Wat zou het mooi zijn als we vertrouwend op 
elkaars inzet tot een prachtig gezamenlijk resultaat komen! Niets 
beter en stimulerender dan een mooi resultaat dat door ieders 
inzet tot stand komt. Wij durven te rekenen op een succesvolle 
Actie Kerkbalans 2023. Dank! 

Namens de Locatieraad, 

Gerard Bomers  

Goede Week voor kinderen
Palmzondag
Op 2 april 2023 is het Palmzondag en op deze dag dat Jezus 
Jeruzalem binnentrok. Jezus zat op een ezel en de mensen 
zwaaiden met palmtakken. Deze dag is een Gezinszondag. 
We nodigen alle kinderen uit om naar de OLV-kerk te komen 
om een palmpaasstok te maken. Je hoeft niets mee te 
nemen. Voor alle materialen wordt gezorgd. Wel willen we 
graag dat een van je ouders aanwezig is bij het maken van 
de palmpaasstok. Wij beginnen om 9.30 uur in de Mariakapel 
van de OLV-kerk. Tijdens de viering wordt een optocht met 
de versierde palmpaasstokken gehouden. De viering begint 
om 11.00 uur. Na de viering wordt een lunch aangeboden. 
Deze hoef je dus niet zelf mee te nemen.

Kruisweg 
Op vrijdag 7 april 2023 is het Goede Vrijdag. ‘s Middags 
om 15.00 uur zal de Kruisweg worden gehouden in de OLV-
kerk. Met de kinderen trekken we langs de verschillende 
staties in de kerk. Aan het eind van de Kruisweg kan een 
bloemenhulde worden gebracht. Wij hopen dat veel kinderen 
en volwassenen meedoen met Gezinszondag en de Kruisweg. 

Ada Loeven

Beste jongens en meisjes,
Op zondag 19 februari was er weer een carnavalsviering in 
onze Paskerk. Stadsprins Anton de Eerste en jeugdprinses 
Rose de Eerste van de Doetinchemse Carnavalsvereniging De 
Umdrayers waren hierbij aanwezig, met natuurlijk hun hofhou-
ding. We hoorden verhalen over de drukte en de druk van het 
leven en dat dat erg moeilijk en vermoeiend kan zijn. Hoe fijn 
is het dan, als je even lekker uit je bol mag gaan met carnaval. 
Maar ook met carnaval kunnen wij, net als Jezus, omzien naar 
onze medemens, want God is altijd bij ons om te helpen. Het 
was een gezellige en mooie viering, waarin pastor Paulus ons, 
net als afgelopen twee jaar, weer blij maakte met een prachtige 
preek. Bij die carnavalspreek mocht zijn accordeon natuurlijk 
niet ontbreken. De tekst heeft pastor Paulus zelf geschreven en 
hij zong zijn lied op de melodie van het bekende carnavalslied 
‘Het is moeilijk bescheiden te blijven’. Het refrein gaat zo: 
‘ ’t Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je een God hebt 
als ik. Zo goed, zo volmaakt en zo heilig, dat zie je in één 
ogenblik! Ik denk, als ik kijk naar die Jezus: daar staat een 
geweldige vent! ’t Is moeilijk bescheiden te blijven, als je Hem 
volgt, dan straalt jouw talent.’

Chantal van der Sanden

Afscheid Theo Stoverinck
Zondag 26 februari nam Theo Stoverinck na ongeveer 21 jaar 
afscheid als vrijwilliger. Jarenlang bracht hij stapels Vreugde-
bodes rond en werkte hij als tuinman en koster. Dat kwam 
allemaal samen in een kort dankwoord aan hem aan het eind 
van de viering. Theo zou zeker nog doorgegaan zijn, ware het 

niet dat zijn gezondheidstoestand 
dat niet toelaat. Dank, waardering en 
meeleven vonden hun uitdrukking in 
tastende woorden en een  hartverwar-
mend, lang aanhoudend applaus.

Gerard Bomers     

Foto: Ton Harbers



Inspiratievieringen

Blokfluitensemble Vivente; zij verzorgden de intermezzo’s in de 
Inspiratieviering op 12 februari. 

Foto: Ria Aarntzen

Jacqueline Snel, verzorgde met mooie liederen de intermezzo’s 
tijdens de Inspiratieviering van 12 maart en begeleidde zichzelf 
daarbij op gitaar.  

Foto: Joop Helmink

Garden Rumours. Op zondag 14 mei zal het koor Garden 
Rumours de liederen verzorgen in een mooie Maria- Inspiratie. 
Het koor staat onder leiding van Marcus Jansen.

Foto: Eugenie Tijdink

PCI - Maaltijd 
Op 2 februari en 23 
maart waren er weer 
maaltijden in de pas-
torie; ontmoeten en 
gezellig samen eten.   

Ook zijn er 
medio maart ongeveer 200 mooie attenties uitge-

deeld: Hierbij werden ook de bewoners van 
de Slingebeek en Clematis niet vergeten.

Een zonnig lichtje en een vrolijke 
groet in deze stille dagen voor Pasen.

Foto’s: Ria Aarntzen.
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Uitnodiging Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei 2023 herdenken we allen – burgers 
en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties. In het bijzonder willen we ook de 
Gaanderense mensen herdenken die slachtoffer zijn gewor-
den van oorlogsgeweld.
Wij nodigen u uit voor de herdenkingsbijeenkomst op 
donderdag 4 mei om 18.45 uur in de Culturele zaal van 
sporthal De Pol in Gaanderen. Hierna (om 19.30 uur) volgt 
een stille tocht naar het oorlogsmonument, waar wij onder 
andere ook twee minuten stilte in acht zullen nemen.

Bennie Ernst, voorzitter van Stichting Oranje Comité Gaanderen

Weekendvieringen
In onze geloofsgemeenschap bieden we elk weekend een 
viering aan. 
Dankzij initiatieven en wensen van het Pastoresteam, de 
Locatieraad en de Pastoraatsgroep wordt een gevarieerd 
en groot aanbod gecreëerd, zodat er elk weekend samen 
gevierd kan worden. 

Naast de traditionele eucharistieviering organiseren we 
gebedsvieringen, zoals op Allerzielen, kindvriendelijke 
vieringen voor de jongsten, Inspiratievieringen en ande-
re activiteiten die religieus, inspirerend, uitdagend en 
vernieuwend zijn. Denk daarbij aan Mariavieringen bij de 
Mariakapel, de Mariapassie, kerst- en andere concerten of 
de Kruisweg op Goede Vrijdag.
Door het uitkomen van het bisschoppelijke beleidsplan 
ontstond er wat verwarring over het wel of niet mogen 
doorgaan met dit aanbod. 
In het beleidsplan worden echter alleen de woord- en com-
munievieringen bedoeld en het bovengenoemde aanbod 
valt daar niet onder.

De Locatieraad en de Pastoraatsgroep werken steeds in 
goed overleg met onze pastores.

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is ook dit jaar weer prima 
verlopen, dankzij de vele vrijwilligers die de 
brieven rond brachten en natuurlijk dankzij u allen, die 
weer een gulle bijdrage doneerde. Dank u wel voor uw bij-
dragen en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap. Op 
deze manier kunnen we samen de geloofsgemeenschap en 
de kerk in Gaanderen levend houden.

Lente 2023
We kijken er altijd weer zo naar uit: 
de eerste lentebloemen, sluitende 
vogels, warmer weer, uitbottende 
bomen en een vredige ‘nieuwe’ 
wereld voor alle mensen. Op weg 
naar Pasen zijn we daar, ieder op 
onze eigen manier, bewuster mee 
bezig en bereiden we ons voor op 
Pasen: het feest van de verrijzenis 
van Jezus en het Nieuwe Leven.

In de komende Goede Week is er 
in onze geloofsgemeenschap een 
groot aanbod om samen naar het 
paasfeest toe te leven:

Palmpasen: op zondag 2 april om 
9.30 uur is er een palmpaasvie-
ring speciaal voor kinderen. In 
deze palmpaasviering wordt het 
verhaal verteld hoe Jezus de stad 
Jeruzalem binnen trok. Alle kinderen mogen met hun palm-
paasstok meelopen in een vrolijke optocht en na het verhaal 
gaan we paaseieren zoeken.

Goede Vrijdag: vrijdag 7 april om 15.00 uur gedenken we het 
lijden en sterven van Jezus in een gezamenlijke Kruisweg. Deze 
Kruisweg start in de St. Martinuskerk en daarna kunnen de 
bezoekers meewandelen met de Kruisweg in het natuurgebied 
’t Maatje of in de kerk de Kruisweg volgen aan de hand van 
vooraf opgenomen filmbeelden.

Uitgebreidere informatie kunt u lezen in de nieuwsbrief die u 
begin april ontvangt. Of u raadpleegt de website van de paro-
chie: www.maria-laetitia.nl. 

Pasen: zondag 9 april, eerste paasdag, vieren we de opstanding 
uit de dood van Jezus met een feestelijke hoogmis om 9.30 uur. 
De celebrant is pastor Tilma. Het gemengd koor onder leiding 
van Ben Simmes zingt de Missa Brevis van Joseph Haydn.

Foto: Maria Gerritsen

GAANDEREN

Overleden
Op woensdag 11 januari 2023 is overleden de heer Hans 
Niesink, Johannes Bernardus Maria, in de leeftijd van 
64 jaar. De heer Niesink woonde aan de Beitserijstraat in 
Gaanderen.
De heer Niesink is jarenlang vrijwilliger geweest voor de 
Actie Kerkbalans in de Augustinusparochie. Op maandag 16 
januari was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.
Moge hij thuisgekomen zijn bij onze Vader in de Hemel.

Op zondag 22 januari 2023 is overleden mevrouw Lies 
Wolters-Steentjes, weduwe van de heer Henny Wolters. 
Mevrouw Wolters was 90 jaar en woonde aan de Hoofdstraat 
in Gaanderen.
Op vrijdag 27 januari was er gelegenheid om afscheid van 
haar te nemen en de familie te condoleren. De uitvaart heeft 
in besloten kring plaatsgevonden. 
Mogen allen die haar missen gesterkt worden door het 
geloof dat Lies is opgenomen in het Huis van de Heer.

Op donderdag 9 februari 2023 is overleden de heer Theo 
Wissink, Theodorus Johannes Maria, in de leeftijd van 
80 jaar. Theo woonde aan de Tuinstraat in Gaanderen. 
Jarenlang was hij collectant in de St. Martinuskerk. En ook 
als vrijwilliger van de ‘dinsdagochtendgroep’ heeft hij vele 
klussen geklaard in en rondom de kerk en de pastorie.
Op woensdag 15 februari was er gelegenheid om afscheid 
van Theo te nemen en de familie te condoleren, in de St. 
Martinuskerk in Gaanderen. De crematieplechtigheid heeft 
plaatsgevonden in besloten kring. Moge hij rusten in vrede.

Maandag 13 februari 2023 is overleden mevrouw Agnes 
Wenting-Stevens, Agnes Gerharda, in de leeftijd van 92 jaar. 
Mevrouw Wenting woonde de laatste jaren in Verpleeghuis 
De Pelgrimhof in Gaanderen. Vrijdag 17 februari was er gele-
genheid om afscheid van haar te nemen. 
De uitvaartdienst en de crematieplechtigheid hebben 
plaatsgevonden op maandag 20 februari in Crematorium De 
Slangenburg in Doetinchem.
Moge vele mooie herinneringen het verdriet om haar heen-
gaan verzachten. 



Berichtgeving verjaardagen
Sinds jaar en dag hebben wij in het contactblad de ver-
jaardagen vermeld van medeparochianen die een zekere 
leeftijd hebben bereikt. Vroeger was dat in het Jorisblad en 
daarna lange tijd in de Vreugdebode. In het kader van de wet 
op de privacy mogen wij deze informatie helaas niet meer 
publiceren.

Secretariaat geloofsgemeenschap H. Georgius
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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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GENDRINGEN-MEGCHELEN-NETTERDEN

Uitnodiging 
Als ik mijn ogen sluit
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, dan lijkt het net 
of ik daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen, 
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. 
Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: „Het is volbracht” en 
daarna wordt het stil, 
 ‘t is donker als de nacht, toen stierf Hij aan het kruis,
toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij. 
Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil. 
Hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij.

Pasen
Voorzichtig, haast nog breekbaar,
Verschijnt overal het licht, maar met een kracht die niemand 
kent. De hoop laat kiemen, tuinen aansterkt, grafstenen opzij 
rolt. Alles wijst op een Nieuw Begin.

Zondagmorgen 9 april om 9.30 uur is er een Heilige Eucha-
ristieviering in onze H. Martinuskerk in Gendringen. Met als 
voorganger pastoor H. Pauw en met medewerking van het 
Kerkkoor. 
U allen bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Wij wensen u allen een gezegend paasfeest.
Pastoraatsgroep en Locatieraad

Palmpasen 2 april 
Er zal dit jaar helaas geen viering zijn met Palmpasen in de St. 
Martinuskerk in Gendringen. De opkomst de afgelopen jaren 
was zo laag dat er ook geen optocht met muziek meer zal zijn. 
Kinderen die mee willen doen met Palmpasen kunnen zich aan-
sluiten bij de Petrus en Pauluskerk in Ulft of bij de gezinsviering 
in Doetinchem bij de OLV-kerk. 
In Doetinchem wordt om 9.30 uur begonnen met het gezamen-
lijk maken van Palmpasenstokken. Het zou fijn zijn als bij de 
jongere kinderen de ouders meekomen om te helpen bij het 
versieren van de Palmpasenstok. De stokken zullen aanwezig 
zijn in de kerk. Aansluitend is om 11.00 uur een kindvriendelijke 
viering met daarna soep en een broodje voor de gezinn

E.H. Communiewerkgroep 

Kruiswegviering
Goede Vrijdag 7 april is om 15.00 uur een kruiswegviering in 
de H. Martinuskerk in Gendringen. We herdenken dat Jezus is 
gestorven. We herdenken dat ook ons leven soms wordt getrof-
fen door verdriet en leed. 
Gelukkig wordt in vele verhalen, ver weg en dichtbij, zichtbaar 
dat God met mensen meetrekt, dat liefde en goedheid sterker 
zijn dan dood en verdriet! 
Deze viering zal worden opgeluisterd door het kerkkoor. 
Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u hebt mee-
gebracht voor in de kerk neer te leggen.
U bent allen hierbij van harte uitgenodigd.

Ans Erinkveld en Hanny Roes

Oecumenische 
Ontmoetings-
bijeenkomst 
De eerste Ontmoetingsbijeenkomst van 
het nieuwe jaar was een oecumenische 
dienst op zondag 22 januari, deze keer 
niet in de Huiskamer, maar in de NH 
Kerk. Tot onze grote vreugde mochten 
wij die ochtend een kleine 60 bezoekers 
verwelkomen. Ook van ‘de katholieke 
kant’ was de opkomst aanzienlijk en 
dat is in eerdere jaren wel eens anders 
geweest. Dat er zoveel gelovigen 
komen deelnemen aan de oecumenische bijeenkomst is voor de 
organisatie het mooiste compliment en een belangrijke reden 
om ons te blijven inzetten voor de Ontmoetingsbijeenkomsten. 
Hartelijk dank dus voor uw komst.
De bijeenkomst stond in het teken van de wereldwijde ‘Week 
van gebed voor eenheid’. Het is mooi om je op zo’n moment 
ook verbonden te voelen met zovele miljoenen Christenen over 
de gehele wereld. Want verbinding zoeken – dat begint eerst bij 
jezelf  – om vervolgens ook actief op te komen voor gerechtig-
heid voor al onze medemensen. Ook voor hen die niet gehoord 
worden. We zullen ons bezig moeten houden met mishpat, het 
Hebreeuwse woord voor herstellende gerechtigheid. Waarbij we 
structuren ontmantelen die onrechtvaardigheid creëren en in 
stand houden. Ongelijkheid is niet ver van mijn bed, maar ligt 
vaak dichtbij en om de hoek op de loer. Het is niet altijd makkelijk 
om daar tegenop te staan, maar die oproep ligt er wel. Laten we 
openstaan voor de weg die Jezus ons heeft getoond en de strijd 
aangaan voor gerechtigheid in onze samenleving.
Tijdens de bijeenkomst werden verhalen voorgelezen als voor-
beeld van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Daarbij was ook 
een zeer persoonlijk verhaal van een medeparochiaan. Bij ieder 
verhaal had de voorlezer een steen in de hand en die werd vervol-
gens bij een brandende kaars geplaatst, het symbool van Jezus, 
de hoeksteen. Onder begeleiding van orgel en cantor was vooral 
ook het gezang (van meer dan 60 stemmen) prachtig en dat raak-
te bij menigeen een gevoelige snaar.
Na afloop was er gelegenheid om na te praten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. En er waren veel enthousiaste com-
plimenten over deze gezamenlijke oecumenische bijeenkomst te 
beluisteren.
De Ontmoetingsbijeenkomsten die wij in de loop van dit jaar 
organiseren, zijn 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 heel graag tijdens de Ontmoetings-
bijeenkomsten.

Namens de organisatie en de Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

TERBORG
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SILVOLDE - VARSSEVELD

Overleden
- 04-01-2023 A.J.J. Holtus-Snelting  85 jaar
- 05-01-2023 J.H.G. Limbeek 85 jaar
- 06-01-2023 C.C.M. Jaartsveld  82 jaar
- 15-01-2023 G.B. van den Dam  57 jaar
- 18-01-2023 T.E. Steverink-Huntink 98 jaar
- 19-01-2023 G.J.T.M. Gerritsen 71 jaar
- 23-01-2023 J.A.M. Willemsen  79 jaar
- 23-01-2023 J.B.M. Schut 85 jaar
- 07-02-2023 J.W.F. Hunting 76 jaar
- 16-02-2023 J.G. Dieker 86 jaar
- 25-02-2023 B.F. Reintjes-Koenders 77 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie 
veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

SILVOLDE

VARSSEVELD

Vieringen 
in het Mauritius kerkgebouw in Silvolde tot de zomer. 
- Zondag 2 april  10.00 uur,  Gebedsviering Palmzondag
  Samen aan tafel
- Vrijdag 7 april  19.00 uur,  Viering Goede Vrijdag
  Kracht naar kruis
- Zondag 9 april  10.00 uur,  Paasviering
  Uit de gebrokenheid
- Zondag 7 mei  10.00 uur,  Gebedsviering
  Foto van ‘t leven
- Zondag 28 mei  10.00 uur,  Pinksterviering
  De Geest krijgen
- Zondag 4 juni  10.00 uur,  Gebedsviering
  Vriendschap die bloeit
- Zondag 2 juli  10.00 uur Gebedsviering

Vastenactie 2023: Mensen onderweg
Lees voor informatie over ons project op bladzijde 6 van 
het vorige nummer van de Vreugdebode. Let wel: bij deze 
Vreugdebode is geen vastenzakje.
Het nummer waarop de donatie gestort kan worden, is:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Vermeld u daarbij het projectnummer 402165; dit project gaan 
wij steunen. Onze dank voor uw bijdrage.

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

Pasen 2023
Een tip: In de Mauritiuskerk in Silvolde zijn de gebedsvieringen 
in De Goede Week: op Palmzondag 2 april om 10.00 uur; op 
Goede Vrijdag 7 april om 19.00 uur: op Paaszondag 9 april om 
10.00 uur de Paasviering.
De viering is via streaming te volgen via de website: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.
Voor meer informatie zie de aankondigingen bij Silvolde.

Palmzondag : 2 april 10.00 uur
Gebedsviering met als thema: Samen aan tafel
Palmzondag, de eerste dag van de Goede Week, begint met de 
aloude traditie om de altijd groenblijvende palmtakjes te zege-
nen. De traditie van de palmpaasstokken waarmee de kinderen 
rondtrekken, willen we ook in ere houden.
Deze tradities, de palmtakken en de palmpaasstokken, zijn 
een herinnering aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, waar 
hij werd binnengehaald als een koning. Vele mensen juichten 
hem toe, iedereen had het verhaal gehoord van Lazarus, die 
Jezus uit de dood had doen opstaan. Vandaar dat velen Hem 
wilden zien, deze wonderlijke man. Heden ten dage kennen we 
dit ook wel; iemand die iets groots gedaan heeft, wordt met 
veel gejuich binnengehaald en wordt op het stadhuis een lintje 
opgespeld. 
Op Palmzondag kijken we ook vooruit, naar Witte Donderdag 
en Goede Vrijdag, de dag waarop de stemming helemaal was 
omgeslagen. In deze viering leggen we niet alleen het accent op 
de intocht met de palmtakken, maar ook op Witte Donderdag: 
het samen aan tafel gaan. Samenzijn aan tafel is niet alleen 
met elkaar brood delen, maar ook delen wat ons bezighoudt, 
samen deze moeilijke week tegemoet gaan. 
Wij nodigen u, mét de kinderen en hun palmpaasstokken, van 
harte uit om aan deze viering deel te nemen.

Paasviering zondag 9 april 10.00 uur
Uit de gebrokenheid
Met Pasen vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Het 
is een feest van opstanding en opstaan. 
Opstaan uit de gebrokenheid: uit wat gebroken is in jezelf, uit 
gebroken relaties met anderen en met God, uit wat je kapot 
gemaakt hebt. Opstaan uit een doods en uitzichtloos leven. Dat 
betekent niet dat je alle teleurstellingen en gemis, alle verdriet, 
alle breuken en scheuren achter je kunt laten: die horen bij je. 
Maar je wordt uitgenodigd om ze onder ogen te zien en ze te 
delen. 
Pasen komt niet uit het niets. Als Maria van Magdalena bij het 
graf van Jezus komt en dat leeg vindt, vraagt een engel haar: 
„Waarom huil je? ” Je mag het zeggen, er wordt naar je geluis-
terd, je bent gezien en je mag zien, je wordt gehoord. En dan 
blijft het daar niet bij. Het is avond, maar het wordt morgen: sta 
op, een nieuwe dag vol licht en leven.  
De paasviering kunt u ook meevieren via: https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/531.

Meiviering zondag 7 mei 10.00 uur
Ons thema in deze meimaand is: Foto van ’t leven.
Als je naar een foto kijkt, zie je nooit de fotograaf. En toch moet 
hij er zijn. Ook al weet je meestal niet wie hij is en wat hij wil, 
zijn foto’s kunnen veel vertellen.
Als je naar de wereld kijkt, zie je nooit de Schepper. Meestal 
denk je niet meteen aan Hem die het allemaal heeft gemaakt. 
En toch moet Hij er zijn. Want zoveel goede mensen en dingen 
zijn beeld van Hem en kunnen veel vertellen over wie Hij is. Als 
je echt goed kijkt, zie je Hem toch in zoveel goede mensen.
Moge ook wij iets van zijn goedheid zichtbaar maken voor de 
mensen. 
Deze gebedsviering kunt u ook meevieren via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.

Actie Kerkbalans
Prachtig resultaat van de opbrengst kerkbalans 
2023! Het resultaat van de Actie Kerkbalans 
2023 is 22.000,- euro. Dit resultaat is boven verwachting. 
Op de eerste plaats woorden van dankbaarheid aan de 
circa 700 deelnemers/gezinnen van onze geloofsgemeen-
schap die ruimhartig hebben bijgedragen.
Ondanks de moeilijke tijden, ook in financieel opzicht, is 
het bedrag is nagenoeg gelijk gebleven met de opbrengst 
van 2022. De locatieraad ziet hierin een waardering van 
alle activiteiten om de eigentijdse, vernieuwende en ver-
diepende visie op Pastoraat van Nabijheid vorm te geven. 
Dit geeft ons ook vertrouwen na het vieren van het eerste 
lustrum in juni van dit jaar, nog vijf jaar vooruit te kij-
ken. Nogmaals dank hiervoor aan de parochianen van de 
Geloofsgemeenschap Mauritius. Met dit bedrag als basis 
is het vast mogelijk om de Mauritiuskerk ook voor de 
volgende vijf jaar te huren en hier onze vieringen en bij-
eenkomsten te organiseren.
Vrijwilligers 

Ook dit jaar waren er weer 45 vrijwilligers voor de Actie 
Kerkbalans beschikbaar. We zijn dit jaar wederom de Actie 
Kerkbalans gestart met een gezamenlijk ontbijt voor de 
lopers van de kerkbalans. Bijna alle lopers waren aanwezig 
en goed gemotiveerd om de enveloppen weg te brengen en 
op te halen. Dit is een belangrijke factor voor het welslagen 
van de Actie Kerkbalans. Hun persoonlijke verbondenheid 
stellen de parochianen zeer op prijs. De locatieraad is trots 
op onze lopers en danken allen voor hun geweldige inzet. 
Deze Actie Kerkbalans is fantastisch geslaagd, niet alleen 
door onze lopers, maar ook door de tomeloze inzet van 
onze coördinator Tonny Jansen.
Nogmaals dank aan onze parochianen en de vrijwilligers 
die zich inzetten voor de Actie Kerkbalans.

Locatieraad geloofsgemeenschap H. Mauritius Actie Kerkbalans
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is tot nu 
toe ruim 3.000,- euro wat minder is dan in 2022. 
U allen, hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Tevens veel dank aan de bezorgers van de Vreugdebode 
voor hun medewerking.

Goede Vrijdag 7 april – 19.00 uur
Wie weet het ten diepste?
Wie weet echt wat een ander doormaakt
als de nacht valt,
de spoken van het donker de geest bevragen,
het zicht dreigt weg te vallen
in de meest afgelegen grotten van de ziel?
Wie kent de ander tot op de bodem
en kan wakker blijven
als de ander daarmee worstelt?
Wie kan dat?

In zijn lied zingt de Drentse dialectzanger Daniël Lohues: „Elk 
mens hef zich ‘m kruus te dragen. ” Ieder van ons herkent dit. 
Vervolgens zegt hij dat al die kruisen hetzelfde zijn, maar dat 
de ene mens een kruis draagt van piepschuim terwijl dat van 
een ander zwaar is als lood.
De volksmond zegt dat je op je kruisweg kracht naar kruis krijgt 
en gelukkig ervaar je dat als iemand je helpt dragen, je even 
figuurlijk het zweet van je hoofd veegt en aandacht voor je 
heeft. Maar de last met alles wat daarbij door je hoofd spookt, 
draag je zelf: een steen op je maag. Dat gold ook voor Jezus, de 
eerste van ons mensen.
Wij nodigen je uit op Goede Vrijdag mee te gaan op Jezus’ 
kruisweg en mee te leven tot voorbij de dood. Pak de steen van 
jouw last op en leg die bij het kruis en breng, als je wilt, een 
bloemetje mee om Jezus op zijn kruis te eren. 

Gebedsviering
Vriendschap die 
bloeit
Het voorjaar is een tijd waarin 
er veel gebeurt, zowel in de kerk 
als in de tuin. In de kerk begint 
die periode met Aswoensdag.
In de viering op Aswoensdag 
hebben we een traject geschetst van snoeien in de vasten-
tijd, naar groeien in de Paastijd, tot bloeien met Pinksteren, 
als een nieuwe Geest over ons komt. Dan is de Heilige Drie-
eenheid compleet.
De zondag na Pinksteren, dit jaar op 4 juni, is dan ook het 
feest van de Heilige Drie-eenheid. Voor katholieken iets 
heel gewoons: we gedenken dat met elk kruisteken dat we 
maken. Hoe vaak zie je dat niet gebeuren, zelfs op het voet-
balveld? Aan de andere kant staat die Drie-eenheid hoog 
boven ons, gaat ons misschien wel boven de pet. 
Maar het woord eenheid heeft meer verbindingen die veel 
dichter bij ons dagelijkse leven staan. Denk aan het gezin: 
de eenheid van vader, moeder en kinderen. Of gewoon aan 
vriendschap: een van de grootste waarden in ons leven. In 
bijgaand icoon is dat in beeld gebracht door Jezus, die een 
arm om de mens heen slaat.
In de viering op 4 juni willen we ons verdiepen in de waarde 
van vriendschap en hoe die ons leven tot bloei kan brengen.
Weet u van harte welkom op zondag 4 juni om 10.00 uur in 
ons Mauritiuskerkgebouw.

De Geest krijgen: Pinksteren 2023 
Stel je de ouders voor die hartje winter op een ouderavond 
van de mentor te horen krijgen dat er wel een wonder moet 
gebeuren, wil hun zoon overgaan en die aan het eind van het 
schooljaar een overgangsrapport zien dat hen opgelucht doet 
verzuchten: „Gelukkig heeft hij de geest gekregen!”
Onverwacht goed nieuws, verrassend succes als van die spor-
ter, niet vooruit te branden, die zich vol overgave inzet en 
plotseling wedstrijden wint.
De geest krijgen. Een groter cadeau is nauwelijks mogelijk en 
dat kregen de leerlingen van Jezus met Pinksteren. Ze kropen 
vol enthousiasme uit hun schulp en hun tongen werden vurig.
Ook voor ons waait de Geest waar hij wil. Hij mag onze inspira-
tie zijn als wij in gebed samenkomen op zondag 28 mei om 10 
uur in het Mauritiusgebouw in Silvolde. 
Weet je in onze gebedsdienst meer dan welkom.
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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 eertse 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
H. Bulsink, Westerlijke Noorderbroekweg 1, 
7054 CE  Westendorp  tel. 0315 - 29 81 15
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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