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ZALIG 
PASEN
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Uit: Veelluik 

‘Passie en Verrijzenis’, 

Arcabas (1926-2018)

PAROCHIEMAGAZINE OP WEG
De redactie van Op Weg wil lezers informeren over actuele zaken in de parochie en 
daarbuiten, sociaalmaatschappelijk interessante onderwerpen onder de aandacht 
brengen en mooie, persoonlijke verhalen delen.

Redactie       Pastoraal team & Marianne van Waterschoot

Contact redactie communicatie@rkliemers.nl
Vormgeving Vormweijs, Nijmegen & Marianne van Waterschoot 

Drukwerk CP Grafimedia, Didam

Kopij volgende Op Weg vóór vrijdag 1 mei naar de redactie: 
communicatie@rkliemers.nl

Parochiemagazine Op Weg is een uitgave van de Parochie Sint Willibror-

dus en wordt 6x per jaar gratis bezorgd bij zo’n 8.750 huishoudens in 

de Liemers. Het volgende magazine verschijnt eind mei 2020. Voor uw financiële bij-

drage: NL31 RABO 01 56 04 62 10 o.v.v. Parochiemagazine. Tenzij anders vermeld, zijn 

de afbeeldingen uit eigen voorraad  of uit gratis beeldbanken.

 

Kent u  onze pastorale nieuwsbrief al? Meld u aan via onze website, 

www.rkliemers.nl of via team@rkliemers.nl. U vindt ons ook op Facebook!

PASTORAAL TEAM
Thanh Ta, pastoor 

tel. 06 - 12 62 47 51 

thanh.ta@rkliemers.nl

 

Jeroen Heemink, pastoraal werker 

tel. 06 - 12 62 42 21 

j.heemink@rkliemers.nl

 

Maarten Smits, pastoraal werker 

tel. 06 - 12 62 37 97 

m.smits@rkliemers.nl

 

Assistentie pastoraal team 
Pater Gerard Remmers ofm cap 

Adri van Zundert, diaken 

 

CENTRALE ORGANISATIE

Centraal secretariaat 

Angelique Giesen, Helma Huisman  

en Thea Wanders 

Kerkstraat 2, 6901 AB  Zevenaar 
0316 - 52 34 68 

secretariaat@rkliemers.nl 

Maandag t/m donderdag  

van 9.00 tot 15.00 uur 

Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
 

Secretariaat team: Rinette Kool 

0316 - 82 09 56 
team@rkliemers.nl

Secretariaat bestuur: Lotte Putman 

0316 - 82 09 57
bestuur@rkliemers.nl

Communicatie 

Marianne van Waterschoot 

0316 - 82 09 58 

communicatie@rkliemers.nl

Financiële administratie
Maria Lamers en Hanny Bolck 

0316 - 82 09 53 

administratie@rkliemers.nl 
 

Vertrouwenspersoon vrijwilligers 

Toos Hugen, 06 - 10 89 59 71 

info@tooshugen.nl

PAROCHIEBESTUUR
Thanh Ta   Voorzitter

Fabian van Buuren   Secretaris

Joost Mulder   Penningmeester

Hans Sluiter   Transitie gebouwen

Toos Looman-Verhoeven  Vrijwilligers

Piet Mulder   Beheer gebouwen

Bart Grijpma   Administratie & IT

NOODNUMMER: 06 - 12 62 32 03

Voor ziekenzalving, ziekenzegen en dringende pastorale hulp. In de weeken-

den en op weekdagen na 20.00 uur zal het vaak niet mogelijk zijn om direct te 

reageren op een verzoek. Er zal dan een afspraak gemaakt moeten worden.

 

Materiële hulpvragen: 06 - 10 48 61 88 of hulpvragen@rkliemers.nl.

Tijdens werkdagen te bereiken van 8.00 tot 20.00 uur.

Beste lezer,

Dit nummer is een Paasnummer met daarin aandacht voor de vieringen 
in de Goede Week en met Pasen. 
We laten twee mensen aan het woord, die er voor zorgen dat de kerken er 
niet alleen met Pasen, maar door het jaar heen op hun paasbest uitzien.
We maken ook een start met een reeks artikelen, waarin we initiatieven 
van lokale geloofsgemeenschappen onder de aandacht brengen. Initi-
atieven om het gelovig leven vorm te geven, ook als de kerk gesloten 
wordt.
Drie vrijwilligers die een opleiding volgen tot catechetisch medewerker 
vertegenwoordigen het nieuwe geluid van de parochie. Behalve met een 
paar frivole paashazen is deze Op Weg versierd met afbeeldingen van de 
Franse kunstenaar Arcabas, die ook wel ‘de schilder van de ziel’ wordt ge-
noemd. Vergeet niet de kinderpagina te delen met uw kinderen of klein-
kinderen!

Redactie, pastoraal team, bestuur, administratie en secretariaat van de 
parochie wensen u een Zalig Pasen.

VAN DE REDACTIE  

Kopij volgende Op Weg graag 
vóór vrijdag 1 mei aanleveren! 

Pater Gerard Remmers gaat verhuizen
In april krijgt pater Remmers de sleutel van zijn appartement in Heerhugowaard. Hij zal waarschijnlijk in juni verhuizen 
en daarna niet meer beschikbaar zijn als priester-assistent in onze parochie. In de volgende editie van Op Weg een 
interview met pater Remmers. Als hij eenmaal gesetteld is in Noord Holland, zal er een afscheidsviering plaatsvinden.
Rekeningnummer 
In het vorige nummer stond bij het Vastenproject per abuis het rekeningnummer van de parochie onvolledig 
vermeld. Dat is al via andere kanalen gecommuniceerd, maar voor alle volledigheid ook in het magazine.  
Het correcte nummer is NL31 RABO 01 56 04 62 10.
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Regioviering Vastenproject Zondag 1 maart Zevenaar
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Karel IJsveld (88) is de coördinator van een 
ploeg die de Pannerdense Martinuskerk één 
keer per jaar grondig schoonmaakt. Die ploeg 
bestaat uit meer dan 10 mensen. Eén keer per 
jaar krijgt de kerk een heel grondige poets-
beurt. Door het jaar zorgen de kosters dat de 
kerk toonbaar blijft. 

Een mooie dag
“Die schoonmaakdag is een heel mooie dag”, 
vindt Karel. “We beginnen om half negen in de 
ochtend en werken dan doorgaans een halve 
dag tot alles glanst. En in de tussentijd is er een 
keer koffie met wat lekkers.” Hij vervolgt: “Nee, 
we doen het niet speciaal vóór Pasen. Vaak in 
mei. Maar het is ook wel eens september ge-
weest, vooraf aan de kermis. Het moet ook 
kunnen, als iedereen tijd heeft en er geen zie-
ken zijn. Ik heb er al eens mee willen ophouden, 
maar toen werd er gezegd: we nemen het niet 
over. Je moet komen, al is het maar dat je vanaf 
je stoel zegt wat er moet gebeuren. 

Een lange geschiedenis met de kerk
Ik ga ook al een aantal jaren mee in deze kerk. 
Ik ben destijds betrokken geweest bij de herin-
richting. Daar zat veel werk in. En overleg, met 
het bisdom bijvoorbeeld. Over de kleur van de 

pilaren en of daar nou wel of niet een glanzend 
randje aan mocht worden gebracht ...”
Karel laat een fotoboek zien, dat hij in die tijd 
gemaakt heeft, met alle mooie voorwerpen 
in de kerk. Hij vervolgt: “Bijzonder vind ik het 
hoogaltaar. Dat hebben we uit Steyl gehaald. 
Dat is een prachtig kunstwerk. Ik ben blij met 
dit fotoboek, dat ik zelf heb bijgehouden. Je ziet 
zo nog eens goed hoeveel rijkdom er in de kerk 
aanwezig is en hoeveel werk ermee gemoeid is. 
Als je me vraagt welk voorwerp me persoon-
lijk raakt: het bord op de koorzolder, met alle 
namen van de koorleden. Dan zie ik mijn naam 
met het jaartal, dat ik begonnen ben als koor-
zanger. Ik ben het nu 62 jaar; dat is lang.

Toch doorgaan ...
Denkend aan de kerk, moet je nu zeggen: er 
is veel achterstallig onderhoud, er zijn dingen 
versleten. En hij gaat dicht. De tijd van dit kerk-
gebouw is voorbij. Het is jammer. Dat is mis-
schien geen leuke Paasgedachte.
Ik ben wel toegetreden tot de commissie die 
nadenkt over de herbestemming. Ik heb zoveel 
geschiedenis met het gebouw: de herinrichting, 
reparaties, het vervaardigen van de gedachte-
niskruisjes. Ik heb er minstens 500 gemaakt! 
Ik heb me voorgenomen die herbestemmings-
groep nog twee jaar te helpen. Dan ben ik 90 …

We doen het samen
Toos Bus coördineert de schoonmaakploeg 
van de Martinuskerk in Oud-Zevenaar. “We 
zijn met z’n zestienen. Allemaal vrouwen”, zegt 
ze, “alleen voor het weghalen van de spinnen, 
helpen er wel eens mannen. Ik coördineer, heet 
het misschien. Ik zet wat klaar en maak een 
rooster, maar we doen het echt allemaal sa-
men. Het is een trouwe groep. Heel saamhorig 
ook. In de kerk is iedereen bezig met haar eigen 
ding en dan kun je eigenlijk niet met elkaar pra-
ten. Dat doen we dus bij de koffie. Dat is heel 
belangrijk!  De groep is bij mijn weten ontstaan 
uit de KPO, tegenwoordig Zij Actief. We probe-
ren ongeveer om de zes weken bij elkaar te ko-
men om schoon te maken. Dat wordt de laatste 
jaren wel wat minder. We proberen in ieder ge-

val de boel schoon te hebben vóór alle belang-
rijke feestdagen, zeker voor de processie. Dan 
maken we het ook schoon bij het grote orgel. 
Bij de processie wordt er op dat orgel gespeeld.

Persoonlijke smaak
Persoonlijk spreekt mij het doopvont met de 
kaarsen er omheen het meeste aan. Het doop-
water, het wijwater, dat hoort zo bij het leven, 
bij het begin en het einde. Vroeger hoorde wij-
water er ook dagelijks bij. We hadden thuis een 
wijwaterbakje. Maar ik vind het doopvont in de 
kerk ook echt mooi.
Mijn persoonlijke smaak is tamelijk sober. 
Zeker in de voorbereiding naar een feest als 
Kerstmis en in de lijdenstijd als voorbereiding 
op Pasen. Het geeft meer betekenis als je er op 
die manier naartoe leeft. En wat bijzonder is, 
moet ook bijzonder blijven. Je hebt nu al weken 
van te voren paaseitjes in de winkel ...”

Pasen
Gevraagd naar de betekenis van Pasen, zegt 
Toos weloverwogen: “Ik kan er niet om heen. 
Het houdt me overeind. Het leven is niet van-
zelfsprekend. En het leven is niet altijd gemak-
kelijk. Je hebt er zelf ook niet om gevraagd en 
je weet dat het een keer ophoudt. Met Pasen 
besef je, dat het niet voor niets is, dat het leven 
verder gaat. Het is een houvast, om het leven 
te leven.”

DE OORSPRONG VAN DE PAASHAAS
Sinds lang is de paashaas een symbool voor 
Pasen. We vinden het niet gek om chocolade 
hazen te zien rond Pasen en om paaseieren 
te schilderen en te verstoppen. Maar wat 
heeft de paashaas eigenlijk met Pasen te 
maken? En heeft de paashaas wel iets met 
het christendom te maken?

De haas als symbool voor de verrijzenis
Op kunstwerken die de dood of verrijzenis 
van Christus afbeelden zijn geen hazen of 
konijnen te vinden. In Bijbelvers Leviticus 
11:6 wordt de haas zelfs als een onrein dier 
beschreven: ‘En den haas, want hij herkauwt 
wel, maar verdeelt den klauw niet; die zal 
u onrein zijn.’ Daarmee zou je de haas niet 
als een positief symbool in de christelijke 
symboliek verwachten. Toch is de haas 
vaak op christelijke kunstwerken afgebeeld 
als een symbool voor wedergeboorte en 
verrijzenis. Dit zou dus al een associatie 
kunnen verklaren tussen de haas en de 
verrijzenis van Christus. 

Hazen als symbool voor Maria
Zowel de haas als het konijn worden 
soms geassocieerd met Maria. Op het 
olieverfschilderij ‘Madonna van het konijn’ 
van Titiaan uit 1530 (te zien in het Louvre 
in Parijs) is Maria met een wit konijn te 
zien. Maria is hier met onder anderen 
Christus als kind afgebeeld. Onderzoekers 
denken dat het konijn symbool staat 
voor vruchtbaarheid en diens witte 
vacht voor de zuiverheid van de Maagd 
en het mysterie van de menswording. 
 
Bron: IsGeschiedenis   
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De drie vrouwen
Want het zijn momenteel drie jonge moeders 
die Parochie Sint Willibrordus vertegenwoordi-
gen bij de 3-jarige opleiding op het Ariënsinsti-
tuut: Aurore Boersma (1978) uit Duiven, Petra 
Hetterscheit (1973) uit Giesbeek en Marieke ten 
Velde (1976) uit Zevenaar. Zij zijn alledrie vrijwil-
ligers bij de jeugdactiviteiten van de parochie.

Zijn jullie gevraagd om de opleiding te gaan 
volgen?
Petra: “Ik ben zelfs drie keer gevraagd! Eerst 
twee keer bij Parochie Levend Water: de eerste 
keer was ik er niet klaar voor, de tweede keer 
waren er te weinig cursisten, dus ging het niet 
door. Pastoor Thanh vroeg het in 2018, en toen 
heb ik ‘ja’ gezegd. Maar ook het thuis-
front moet ermee instemmen, anders red 
je het niet. Ik ben nu tweedejaars.” Aurore: 
“Ook ik ben gevraagd, tegelijk met Petra. 
De vraag kwam op een moment in mijn le-
ven, waar de vragen ‘Ben ik wel op de goede 
weg? Hoe nu verder?’ speelden. Het aanbod  
van pastoor Thanh voelde als een mogelijk ant-
woord op die vragen. Dus ik heb dat aanbod 
met beide handen aangepakt.”
Marieke is vorig jaar september gestart: “Ook 
ik ben gevraagd door pastoor Thanh. Ik ben al 
een tijdje betrokken bij de jeugdactiviteiten in  
Zevenaar. Ik ben eerstejaars in een groep van  

Afbeelding: 

De drie vrouwen 

bij het graf

Arcabas (1926-2018)

 
tien mensen, dan krijg je hoofdzakelijk basisthe-
orie. Ik vind die achtergrondinformatie fijn. Dat 
heb ik nooit gehad.”

Wat spreekt jullie het meest aan van de op-
leiding?
Petra aarzelt niet: “Het eerste jaar krijgen we 
heel veel theorie! Dat vind ik toch wel lastig. 
Dan ben ik eigenlijk altijd bezig hoe dat in de 
praktijk te brengen. Aan het eind van het eer-
ste jaar moest ik een essay schrijven over een 
onderwerp dat me na aan het hart lag: ik heb 
gekozen voor Caritas, omdat ik daar ook heel 
concreet uit mijn vrijwilligerswerk kon putten. 
In het tweede jaar is er meer verdieping. En het 
was onverwacht leuk, dat André van Boven ook 
een dag les kwam geven!” 
Marieke reageert:”Ik vind de theorie juist fijn! 
Het is voor mij een welkome aanvulling. De 
betekenis van de rituelen en de symboliek in 
de kerk, dat maakt het voor mij begrijpelijker 
waarom ik doe wat doe in de kerk. Ik denk bo-
vendien, dat juist de rituelen een mooi aankno-
pingspunt kunnen zijn voor jongeren.”
“De cursusdagen starten altijd met een Eucha-
ristieviering”, zegt Aurore. Dat vind ik behalve 
fijn, ook belangrijk. Op zich is alle leerstof inte-
ressant en leerzaam. Maar, natuurlijk heeft ie-
dereen voorkeuren. Zo vind ikzelf alle informa-
tie over de structuur en hiërarchie van de kerk 
helemaal niet interessant. Maar, de sacramen-
ten en hun voorbereidingen weer wel. En com-
municatie, want dat is een onderwerp waar we 
écht wat aan hebben in de praktijk.”

Wat hopen jullie dat de opleiding jullie 
brengt?
Aurore glimlacht: “De vragen die ik had, zijn nog 
niet beantwoord. En wat houdt de functie van 
catecheet straks in de praktijk in? Maar ik heb 
ja, gezegd en ga vol vertrouwen verder op deze 
weg naar een nu nog onbekende bestemming. 
Ik hoop dat de opleiding me hierbij blijft onder-
steunen. Ik hoop dat het allemaal echt mooie 
vruchten mag dragen!”. 
“Het is erg leuk, om onderdeel van een gemê-
leerde groep te zijn: behalve aspirant cateche-

ten, zitten er diakenkandidaten en aspirant di-
aconaal assistenten in onze groep”, vult Petra 
aan. Ik ben ook erg benieuwd wat mijn rol zou 
kunnen zijn na de komende kerksluitingen. Di-
aconie in kleine gemeenschappen?  De oren en 
ogen van de lokalen worden? Ik ben al betrokken 
bij oecumenische vieringen, dat vind ik mooi. 
Daarin is er volop ruimte voor ontmoeting en de-
len. Ik wil in elk geval positief blijven bijdragen.”  
Marieke zegt: “Mijn focus ligt echt op cateche-
se. Ik ben nu al actief met kinderen. Ik wil ook 
actief bijdragen aan de geloofsverspreiding in 
onze parochie. Elke maand kom ik samen met 
een aantal vrouwen bij iemand thuis voor huis-
catechese. Momenteel is ons thema ‘Vrouwen 
in de Bijbel’. Er is nog plaats hoor! “

CATECHETENOPLEIDING

Het Aartsbisdom Utrecht maakt 

werk van goed geschoolde vrij-

willigers die zich als catecheet 

met geloof en deskundigheid in 

de parochie inzetten voor het 

geloofsonderricht, waarvan het 

hart is onze Heer Jezus Christus. 

Dit doen zij onder de verant-

woordelijkheid van de pastoor 

en in afstemming met hem en de 

andere leden van het pastoraal 

team.

Deelnemers die de cursus met 

goed gevolg hebben afgerond, 

kunnen een zending ontvan-

gen van de aartsbisschop van 

Utrecht als medewerker in de pa-

rochiecatechese, steeds voor een 

periode van vier jaar.

De opleiding tot catecheet om-

vat drie jaren. De cursusbijeen-

komsten vinden plaats op het 

Ariënsinstituut, in de binnenstad 

van Utrecht. De cursisten trek-

ken voor een groot deel samen 

op met hen die de diakenoplei-

ding of de opleiding tot diaco-

naal assistent volgen.

Foto’s

Links: Petra

Rechts: Marieke

Onder: Aurore

Catecheten in opleiding
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Je moet thuis raken bij elkaar

Geloven gaat verder Lokaal Geloven
De Caritaswerkgroep ging door met het uitno-
digen van mensen om naar de pastorie te ko-
men om samen te eten. Wie niet zelfstandig kan 
komen, wordt opgehaald en thuisgebracht. “We 
blijven het doen, ook omdat we er zelf zoveel 
energie van krijgen”, aldus Ria. Aandacht en een 
goed gesprek zijn daarbij zeker zo belangrijk. 

Naar de mensen toe
Een andere activiteit van de Caritaswerkgroep 
is het ondersteunen van de bezoekersgroep: 
bezoekjes en felicitaties aan ouderen en ‘Om-
gekeerd Bezoek’. Mensen worden daarvoor 
opgehaald om met een groot aantal samen een 
mooie dag te hebben. 

Maar ook in Gaanderen wordt de kerkbetrok-
kenheid minder. Toen bekend werd, dat de kin-
deren en de schutterij het patroonsfeest van 
Sint Maarten niet meer in de kerk wilden vie-
ren, ging de Caritaswerkgroep naar de kinderen 
toe om zichzelf als kerk zichtbaar te maken. Zij 
deelden kaarsjes uit met het verhaal van Sint 
Maarten. 

Het nieuwste project is het organiseren van de 
Week van de Ontmoeting, samen met mensen 
met wie we samenwerking zoeken, zoals de 
buurtcoaches, scholen, ’t Gaanderhuus, in de 
parochie.”

Kerk-in-de-praktijk
Ria sluit af: “De nieuwe ideeën zijn geïnspireerd 
op het Evangelie en kerk-in-de-praktijk. Steun 
van het pastorale team is belangrijk. Maar nog 
belangrijker zijn al die vrijwilligers die elkaar en-
thousiasmeren en verbinding zoeken om samen 
de geloofsgemeenschap levend te houden”. 

Samengaan van twee gemeenschappen 
In 2013 werd besloten dat de Augustinuskerk, 
één van de twee kerken in Gaanderen, aan de 
eredienst zou worden onttrokken. Een onrus-
tige en lastige tijd. Locatieraadslid Joop vertelt. 
“We hebben vanuit de Martinusgemeenschap 
steeds geprobeerd samen op te trekken met de 
menesn van de Augustinusgemeenschap. Heel 
belangrijk is dat we nu de namen van beide ge-
loofsgemeenschappen in één adem gebruiken. 

In de Martinuskerk staan nogal wat herinnerin-
gen aan de Augustinuskerk, zoals het orgel, het 
altaar en beelden. Ook vrijwilligers hebben een 
plek gevonden in de gemeenschap: koorleden, 
een lector en collectanten. Mensen moesten 
een drempel over. Nu, na een aantal jaren, slijt 
het sentiment. Je moet thuis raken bij elkaar. 
Daar helpen de projecten van de Parochiële Ca-
ritas Instelling bij.”

“We maken vanaf het begin geen onderscheid 
tussen parochianen van beide geloofsgemeen-
schappen”, zo vervolgt Riek van de pastoraats-
groep. “Na een overlijden wordt er contact 
gezocht met nabestaanden en een condole-
ancekaart gestuurd. Ook het bezoekwerk is 
samengegaan. Een belangrijke mijlpaal was de 
realisering van de Mariakapel op het Monica-
kerkhof van de voormalige Augustinusgeloofs-
gemeenschap.” 

Lokaal geloofsgemeenschap zijn 
Vitale geloofsgemeenschappen zijn zichtbaar 
in de samenleving en hebben dragers nodig en 
inspirerende voortrekkers. De lokale pastorale 
nabijheid wordt door de gelovigen zelf verzorgd. 
Zij organiseren zelf vormen van ontmoeting en 
gebed. 

Verder is het belangrijk dat een christelijke 
gemeenschap betrokken is op elkaar. “In Gods 
Naam omzien naar elkaar maakt ons, gelovigen, 
werkelijk tot gemeenschap. Elkaar ondersteu-
nen bij armoede, ziekte, bij rouw en verdriet 
en bij vreugdevolle momenten in het leven van 
mensen”. 

Inspiratievieringen
Als sterke kanten van de geloofsgemeenschap, 
waar zij op inzetten, worden inspiratievieringen 
genoemd die van tijd tot tijd gehouden worden. 
Het zijn vieringen anders dan anders: gebeds-
diensten die uitgaan van de Bijbellezingen van 
het weekend. Met bijpassende teksten en liede-
ren. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. 
“Steeds vragen we andere mensen om mee te 
werken”, zo vertelt vrijwilligster Ria, “en het lukt 
steeds om er een mooie viering van te maken, 
mét de nodige diepgang”. Er komen ook andere 
kerkgangers dan in de reguliere vieringen.”

Omzien naar elkaar 
In 2015 bestond de Sint Martinuskerk 100 jaar 
en het feest bracht veel geld op. Een idee was 
om dit te besteden aan gezinnen met kinderen 
die het niet breed hebben. Een Sinterklaasac-
tie werd georganiseerd en voor 31 kinderen 
werd een surprise met daarin cadeaubonnen 
gemaakt. Vanuit de werkgroep was er iemand 
die, vanuit haar functie als vertrouwenspersoon 
op school, wist te achterhalen welke gezinnen 
een steuntje in de rug konden gebruiken. Ie-
mand maakte Sinterklaaskaartjes, waarin de 
cadeaubonnen gestoken werden. Zo konden 
de gezinnen het geld veilig, gevarieerd en goed 
besteden. Maar het geld was nog niet op, net 
zomin als het enthousiasme en de ideeën. Met 
Kerstmis werden cadeaumanden samengesteld 
en gebracht naar alleengaande ouderen. 

Samen aan tafel
Voor Valentijnsdag ontstond het idee een maal-
tijd te houden voor mensen die vaak alleen aan 
tafel zitten. De eerste maaltijd was een stamp-
potmaaltijd. Al snel volgde een tweede. Het 
bleek zo’n succes, dat men zich realiseerde: ‘Dit 
houden we zo niet vol.’ Er werd contact gelegd 
met de vrijwilligers van buurthuis ’t Gaander-
huus. Zij namen het idee over en gingen op gro-
tere schaal maaltijden verzorgen. 

Kerksluiting is niet het laatste woord 
over het geloof. Geloven gaat door. Ook 
buiten de kerkgebouwen. 

Onder het motto ‘lokaal geloven’ 
proberen we de komende jaren gestalte 
te geven aan andere, kleinschalige, 
inspirerende vormen van kerk-zijn. Op 
Weg zal proberen af en toe een voorbeeld 
te laten zien. 

Deze eerste keer spelen we leentjebuur: 
we publiceren een samenvatting 
van een artikel van diaken Cor 
Peters voor het parochieblad 
‘De Vreugdebode’ van de Maria 
Laetitiaparochie. De Caritaswerkgroep 
in Gaanderen is de stuwende kracht in 
de geloofsgemeenschap van Gaanderen 
voor lokaal geloven. 
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Begroting 2020 - €

375.000,--

170.000,--

395.000,--

-,--

940.000,--
------------------------------------

521.000,--

275.000,--

70.000,--

60.000,--

119.000,--

75.000,--

200.000,--

1.320.000,--

380.000,--

Exploitatierekening 2018- €

617.579,--

169.608,--

206.765,--

64.939,--

1.058.891,--
------------------------------------

564.206,--

267.018,--

76.270,--

47.716,--

140.798,--

58.412,--

158.290,--

1.312.710,--

253.819,--

BATEN
•	 Bijdragen parochianen

•	 Begraafplaatsen

•	 Opbrengsten uit bezittin-
gen en beleggingen

•	 Incidentele baten

LASTEN
•	 Persoonskosten

•	 Uitgaven voor onroerende 
zaken

•	 Kosten eredienst

•	 Kosten pastoraal

•	 Verplichte en vrijwillige 
bijdragen

•	 Kosten begraafplaatsen

•	 Beheerskosten

TEKORT

 
 De exploitatierekening over het boekjaar 2018 is de eerste van de gefuseerde parochie 
Sint Willibrordus met de HH Vier Evangelisten. Op 20 januari 2020 is het Bestuur gedechargeerd 
door de Aartsbisschop van Utrecht voor het gevoerde beleid over het jaar 2018.

 Zoals u moge blijken loopt het exploitatietekort van onze parochie structureel op. Tevens 
dient opgemerkt te worden, dat er nauwelijks onderhoudskosten zijn uitgevoerd. Deze lasten kun-
nen NIET vanuit de exploitatie worden opgebracht.
 Dankzij erfenissen en legaten uit het (verre) verleden beschikt onze parochie over een 
historisch vermogen. Dit vermogen van onze parochianen zien wij als een geschenk ten bate van 
het instandhouden van het katholiek leven in de Liemers en is niet bestemd voor kerkgebouwen 
en financieren van exploitatietekorten.

 Gezien de structurele tekorten heeft het Bisdom het parochiebestuur opgedragen om in 
de nabije toekomst een gezonde exploitatie te realiseren. De uitvoering van het besluit tot ont-
trekking aan de eredienst en herbestemming van kerkgebouwen, het opzetten van nieuwe vormen 
van gemeenschap in de locaties (Lokaal Geloven) en het daarbij afstemmen van onze uitgaven over 
de gehele linie, zal in de nabije toekomst leiden tot een evenwichtige financiële exploitatie.

 Namens het bestuur, dank aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft 
geleverd aan onze parochie.

De penningmeester, Joost Mulder

FINANCIEEL VERSLAG PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS
We worden als kerkgemeenschap een steeds 
kleinere groep. Gevolg hiervan is, dat kerkge-
bouwen gaan sluiten. Dat is jammer, maar het 
geloof gaat wel door. De vraag is alleen hoe 
gaan we daar in onze dorpen mee om? Hoe gaan 
we Lokaal Geloven vormgeven?

Te midden van de mensen
Achter op het Berne liturgieboekje van 9 fe-
bruari jl. staat een tekst van Hubertus Ernst, 
voormalig bisschop van Breda: “Een kleinere 
kerk heeft grote mogelijkheden wanneer zij ge-
dragen wordt door overtuigde en overtuigende 
zoekers en wanneer zij zich niet opsluit in de 
eigen kring, maar in haar lokale eigenheid we-
reldwijde allure houdt en, echt kerk zijnde, te 
midden van de  mensen wil zijn om hun hoop en 
hun leed te delen en bereid is met anderen in 
de samenleving, die anders denken en doen, de 
verantwoordelijkheid te delen voor een humane 
wereld van de mens.”
Een hele hap tekst, maar het staat voor ‘open 
zijn en omzien naar elkaar’, niet bang zijn voor 
een ander die anders lijkt en bij ons is komen 
wonen. 

Mogelijkheden
Hoe kunnen wij dat doen in onze dorpen, in onze 
lokale geloofsgemeenschappen? 
Dat zal niet voor iedere plaats identiek zijn. 
Maar ik ben ervan overtuigd, dat er veel men-
sen van goede wil zijn, die daar handen en voe-
ten aan kunnen geven. Want er gebeurt al zo-
veel goeds en moois! 

En dat hoeft niet spectaculair te zijn. Al is het 
maar samenkomen als ouderen, om gezellig kof-
fie te drinken en samen te eten. Mensen die zelf 
niet meer ergens heen kunnen, ophalen of thuis 
bezoeken, ongeacht wie het is. Samen bewe-
gen, samen wandelen bijvoorbeeld, dat levert 
vaak mooie gesprekken op. Met mensen die 
niet meer zo mobiel zijn een autoritje maken. 
Kerkhoven en begraafplaatsen onderhouden, 
dat is zo belangrijk voor de nabestaanden. Dat 
zijn allemaal óók vormen van geloven!

Initiatief
En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Heel 
wat mensen hebben geweldige ideeën: spreek 
ze uit en probeer het samen op te zetten, te 
doen. Als een idee na een aantal keren toch niet 
aanslaat, omdat mensen er niet op af komen, 
denk er dan over na waarom het niet lukt. Over-
leg met anderen. Pas het eventueel aan en pro-
beer het opnieuw. Als het weer niet lukt jam-
mer dan! Misschien zijn er mensen met andere 
ideeën. Help die dan waar u kan!

Paasgedachte
Bedenk, zoals wijlen bisschop Ernst schrijft: er 
zijn voor elkaar is zo belangrijk. Deed Jezus dat 
ook niet? Laten we dan Zijn voorbeeld volgen 
als gelovigen. Fijne Pasen!

Namens het bestuur,  Toos Looman

Afbeeldingen: Veelluik ‘Passie en 

Verrijzenis’, Arcabas (1926-2018)

Van het bestuur Van het bestuur
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 ‘Uit de schaduw’ op 3 en 4 april  
in Babberich

Nadat we veel positieve reacties hadden ont-
vangen over de uitvoering van de Passie in 
2018, moest er wel een vervolg komen!
Begin 2019 zijn we als leden van de werkgroep 
weer bij elkaar gekomen en gaan nadenken over 
een geschikt onderwerp. Eensgezind werd dat: 
‘Uit de schaduw’. Herkenbaar voor veel mensen 
denken wij, want iedereen krijgt tijdens het le-
ven te maken met donkere of lastige tijden. Op 
wat voor manier dan ook. Maar het wordt uit-
eindelijk toch wel weer licht(er).

Ons werk kon beginnen: een nieuw repertoire 
ontwikkelen, bijpassende teksten zoeken, num-
mers bewerken, aankleding van het geheel be-
spreken, uitdagende lichtshow samenstellen, 
aansprekend PR-materiaal ontwerpen, prikke-
lende artikelen voor de media schrijven en meer. 
We kregen toestemming om in de Franciscus-
kerk van Babberich op te treden. Er moesten 
mensen gevraagd worden voor de ‘klusgroep’, 
lezers, technici voor licht en geluid, kosters, 
vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten. 
Sponsoren werden gezocht, materialen verza-
meld en problemen opgelost. 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszater-
dag noemen we ook wel eens het Paastriduüm. 
Samen met de viering van Pasen vormen zij een 
liturgisch hoogtepunt in het jaar. Al enige jaren 
is het zo, dat de vieringen van het Paastriduüm, 
met alle luister die er bij hoort, maar in één of 
twee kerken plaatsvinden. Het zijn zogenaamde 
regionale vieringen. De aanwezigheid van paro-
chianen uit alle locaties van de parochie draagt 
bij aan het speciale karakter. Het pastoraal 
team nodigt daarom iedereen uit om voor deze 
vieringen samen te komen in de Andreaskerk in 
Zevenaar, of, op Paaszaterdag, in de Remigius-
kerk in Duiven. 

Op Witte Donderdag is er in de Andreaskerk in 
Zevenaar om 19.00 uur een viering. Het is de 
dag waarop de kerk de instelling van de eucha-
ristie viert: het Laatste Avondmaal van Jezus 
wordt herdacht. Witte Donderdag is óók een di-
aconale dag. Om deze reden schenkt het pasto-
raal team dit jaar in deze viering extra aandacht 
aan de ziekencommunie. Vrijwilligers die belast 
zijn met het (maandelijks) rondbrengen van 
de ziekencommunie zijn speciaal uitgenodigd 
aanwezig te zijn. De door hen meegebrachte 
hostie-doosjes (pixus) leggen we allemaal op 
het altaar. Na afloop van de viering krijgen de 
communie-brengers een speciale zending van 
het pastoraal team mee.   

Maar bovenal konden we de leden enthousias-
meren om met dit project aan de slag te gaan. 
Want het betekent nogal wat! Het hele reper-
toire leren, dan ook nog thuis oefenen, goed 
weten wat er gezongen wordt, extra repetities. 
En dat voor 25 dames, die allemaal hun eigen 
besognes hebben. Theo, onze dirigent, had niet 
alleen daarmee te maken, maar moest ook aan 
de slag met arrangementen voor koor en mu-
sici.

Ondertussen ging het ‘gewone werk’ door: we 
zongen bij een paar avondwakes van naasten 
van leden van ons koor. Maar we konden ook uit 
onze bol gaan bij een aantal festiviteiten en we 
hebben met veel plezier onze Kerstoptredens 
verzorgd. Voor we het in de gaten hadden, was 
het 2020.
De voorbereidingen voor het uiteindelijke optre-
den zijn nu in volle gang. De liedjes staan in de 
grondverf en de musici hebben voor het eerst 
samen geoefend. En ondanks het verkouds-
heidvirus, waar menig lid mee opgezadeld werd, 
horen we wekelijks vooruitgang. Het begint te 
groeien. Zo mooi om mee te maken: samen van 
niets iets maken! We worden er letterlijk en fi-
guurlijk warm van. De liedjes komen tijdens de 
repetities tot leven: teksten van Queen, Metal-
lica, Leonard Cohen, Kansas, maar ook van Ne-
derlandse artiesten. Wij, het koor en iedereen 
die er betrokken bij is, hebben er zin in en gaan 
ervoor !

U kunt kaarten à € 7,50 per stuk bestellen via 
passiebabberich@gmail.com, bij de leden van 
het koor, bij de COOP in Babberich. Op vrijdag 3 
en zaterdag 4 april a.s. gaan de kerkdeuren om 
19.30 uur open voor het publiek. U kunt vóór de 
voorstelling nog een kopje thee of koffie kopen. 
Kom kijken en luisteren. Kom vooral genieten!
 

Ritmisch Koor Babberich, Werkgroep ‘Passie’

Goede Vrijdag is een dag, die in het teken staat 
van  het Kruis. Het is een dag van ingetogenheid 
en vasten. ’s Middags om 15.00 uur worden er 
kruiswegstatie-gebeden gehouden in de Remi-
giuskerk te Duiven, Werenfriduskerk te Wes-
tervoort, Mariakerk te Lobith, Martinuskerk 
te Oud-Zevenaar, Martinuskerk in Giesbeek, 
Andreaskerk in Zevenaar en op de Elterberg. 
’s Avonds om 19.00 vindt in de Andreaskerk in 
Zevenaar de viering van de plechtigheden van 
Goede Vrijdag plaats. Onderdeel daarvan is de 
kruishulde. U kunt hiervoor bloemen meene-
men. 

De Paaswake, op zaterdag, is een viering met 
veel symbolen: van duister naar licht, van dood 
naar leven.  Water en vuur zijn elementen die 
ons ten dienste staan om het Paasmysterie bij  
ons binnen te laten komen. De Paaswakevie-
ringen zijn in de Remigiuskerk in Duiven en de 
Andreaskerk in Zevenaar. Beide om 21.00 uur. 

Voor alle bovengenoemde vieringen worden 
projectkoren gevormd. Informatie hiervoor bij 

het centraal secretariaat:  
secretariaat@rkliemers.nl 

of telefonisch via 0316 - 52 34 68. 

Op Paasmorgen worden er in alle dertien kerken 
van onze parochie vieringen gehouden waar u 
natuurlijk ook van harte welkom bent.

Vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag 
met projectkoren 

Passie 2020
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Different Generations zingt  
Jesus Christ Superstar in Doesburg

Op dinsdag 7 april a.s. verzorgt het koor Diffe-
rent Generations om 19.00 uur in de Martinus-
kerk te Doesburg een geloofsbelevenis met als 
thema Jesus Christ Superstar.

Different Generations is een koor uit Didam. 
Het telt 31 leden en Ceciel Blaauw is de dirigent. 
Pianist Maria Woerde en dwarsfluitist Moni-
que van Uum begeleiden het koor. Inmiddels 
zijn ze al 27 jaar actief. Hun repertoire bestaat 
uit moderne, meerstemmige kerkliederen, die 
ze tijdens vieringen in de geloofskernen van de 
Heilige Gabriël zingen, en daarnaast houden ze 
zich bezig met popnummers. 

Different Generations heeft regelmatig een 
concert gegeven. Rond Kerst treden ze op ver-
zoek op met een breed scala aan kerstliedjes. 
Ook maken ze zelf geloofsbelevenissen, waarin 
ze eigentijdse thema’s met teksten en liedjes 
verwoorden. 

De eerstvolgende geloofsbelevenis, in de Goe-
de Week, gaat over het lijden van Jezus. Heb-
ben we wat geleerd van die tijd of ervaren we 
vandaag de dag nog steeds pijnlijke gelijkenis-
sen? Tussen de teksten zingt het koor bekende 
liedjes uit de musical Jesus Christ Superstar. 
Mocht je op dinsdag 7 april verhinderd zijn dan 
is er nog een mogelijkheid om deze geloofsbe-
levenis te bezoeken op Goede Vrijdag 10 april 
om 19.00 uur in de Martinus kerk te Wehl.   

GOEDE VRIJDAG 
 Kruisweg op Elterberg  

Wandeling vanuit ‘s-Heerenberg

Op Goede Vrijdag 10 april a.s. wordt de tra-
ditionele Kruisweg om 15.00 uur gebeden. 
Voorganger is pater Remmers. Dit jaar is het 
een gezamenlijke activiteit van de parochies 
Sint Willibrordus en Heilige Gabriël. De Kruis-
weg in het bos op de Elterberg is bijzonder so-
ber uitgevoerd, maar het samen bidden in de 
openlucht om het lijden en sterven van Jezus 
te gedenken kan des te indringender zijn. Voor 
de liefhebbers is er ook een meditatieve wan-
deling van zo’n 7 kilometer vanuit de Pancra-
tiuskerk in ‘s-Heerenberg. 

Na een korte plechtigheid om 13.00 uur in de 
kerk, worden de wandelaars op weg gezonden 
naar de Elterberg, waar ze om 15.00 uur aan-
komen om de Kruisweg mee te bidden. Rond 
16.00 uur gaat het weer naar ‘s-Heerenberg 
langs een andere weg. Ook weer een route van 
iets minder dan 7 kilometer. Om ongeveer 17.45 
uur gebruiken de pelgrims een sobere maaltijd. 

De dag wordt afgesloten met een korte bijeen-
komst in de kerk rond fragmenten uit het lij-
densverhaal.

We vragen een vrijwillige bijdrage voor deelname aan de wan-
deling en de maaltijd als tegemoetkoming in de kosten van de 
dag. De meeropbrengst komt ten goede aan de Vastenactie.
 
In verband met de maaltijd verzoeken wij u om u vóór 7 april 
aan te melden:

secretariaat Sint Willibrordus 
0316 - 52 34 68 *  secretariaat@rkliemers.nl

VRAGEN OVER DE KERKSLUITINGEN
 
In de werkplannen voor de kerksluiting (te vinden op de website van de parochie, op de pagina van de 
eigen geloofsgemeenschap) kunt u de meeste antwoorden vinden op mogelijke vragen die er zijn rond de 
kerksluitingen. Graag willen we drie vragen, die we vaak horen, ook hier kort beantwoorden.

1 - Hoe gaat het met de kerkhoven, als de kerken gesloten zijn?
De kerkhoven blijven eigendom van de parochie. In principe verandert er niets vanwege de sluiting van de 
kerken. Het is de bedoeling dat dat ook in de toekomst zo blijft, zolang er voldoende vrijwilligers blijven voor 
zijn voor de praktische taken.

2 - Hoe zit het met misintenties die voor de lange termijn zijn opgegeven?
Als er voor de periode na de sluiting van de kerken misintenties zijn opgegeven (of toegezegd vanwege 
een uitvaart in de kerk), dan zullen die intenties gelezen worden in het Eucharistisch Centrum in Zevenaar. 
U kunt desgewenst contact opnemen met de parochie en verzoeken de intenties te lezen in de kerk van 
Doesburg, Duiven of Lobith.

3 - Kunnen er nog Communievieringen plaatsvinden in kerken die aan de eredienst zijn onttrokken?
Als een kerk aan de eredienst is onttrokken kunnen er geen sacramentele vieringen meer plaatsvinden. 
Ook Communievieringen, die direct verwijzen naar het sacrament van de Eucharistie, kunnen niet meer 
plaatsvinden. 

Vertrouwenspersoon voor Parochie Sint Willibrordus - Toos Hugen
In 2016 heeft pastoor Thanh mij als vertrouwenspersoon voor de parochie aangesteld. 
Graag geef ik een korte uitleg over de taken van een vertrouwenspersoon en waarvoor 
je me kunt benaderen. Een vertrouwenspersoon werkt op twee vlakken: ongewenste 
omgangsvormen en integriteit.
 
* Ongewenste omgangsvormen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Het be-
tekent altijd dat iemand over jouw grenzen gaat. Dat kan subtiel zijn met bepaalde op-
merkingen en het kan uitmonden in pestgedrag, discriminatie of seksuele intimidatie. 
* Integriteit heeft te maken met het schaden van de belangen van de kerk en de paro-
chie. Fraude en diefstal bijvoorbeeld, maar het kan ook gaan over kwaad spreken.

Mocht je als vrijwilliger van Parochie Sint Willibrordus in dergelijke vervelende omstan-
digheden terechtkomen, dan kun je me benaderen via telefoon of email. We maken een 
afspraak en alles wat er gezegd wordt, is uiteraard vertrouwelijk. Ik luister naar je en 
samen bespreken we welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen.
Ik ben er voor je om je daarbij te helpen. 

Toos Hugen
 

06 - 10 89 59 71 
info@tooshugen.nl 
www.tooshugen.nl 
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 Waar hij van hield, Kriek de haan,
dat was om heel vroeg op te staan,
en te kukelen uit alle macht
vanwege het einde van de nacht.

 Op een dag, heel lang geleden,
Jezus was vrijdags overleden,
bleef het zaterdags donker en stil.
Heel de aarde was koud en kil.

Kriek de haan was van de leg.
Waar was het licht gebleven, zeg?
Hij ging op zoek, hij ging op pad
om te kijken waar de zon toch zat.

 En als hij lopen gaat, een haan,
dan komen de kippen achter 'm aan!
Ze liepen door straten, veld en wei
en hier en daar legden ze ... een ei.

Overal was het donker en koud.
Ze liepen door het dichte woud,
over bergen, door bos en hei,
en hier en daar legden ze ... een ei.

Na 'n hele dag kwam Kriek de haan
in een oude, stille graftuin aan.

Daar hield hij halt. De kippen blij.
Ze gingen slapen, zij aan zij.
Ze sliepen in, maar niet voor lang.
Ze werden gewekt door vogelzang.
Een nieuwe dag, de zon verscheen.
Dus Kriek moest meedoen, nu meteen!

"Kukelekuuu, een nieuwe dag!"
Tot Kriek iets heel bijzonders zag,
en ook de kippen stonden paf:
het morgenlicht kwam uit een graf.

Daar zat een engel op een steen.
Er liepen ook drie vrouwen heen.
De engel zei: 'Ge zoekt de Heer,
Goed nieuws, hier vind je Hem niet meer.

Hij is verrezen op de derde dag,
wat iedereen nu weten mag!'
Dit nieuws was nog beter dan de zon!
En Kriek die kraaide zo hard hij kon.

 Dus elke haan die je 's morgens hoort
die zegt dit evangelie voort!
En vind je eieren hier en daar ...
dan is het Pasen, zonneklaar!

KRIEK, DE PAASHAAN  

ZOMERKAMP: BELOOFD IS BELOOFD! - 1 T/M 6 AUGUSTUS 2020

Kinderkamp van 7 tot 12 jaar - Tienerkamp  van 13 tot 16 jaar

Aanmelden kan tot 30 juni a.s.

VOOR INFORMATIE: WWW.JONGAARTSBISDOM.NL
WELKOM KINDEREN & JONGEREN!

Heb je een leuk idee, een mooie tekst of heb 
je iets fraais gemaakt en wil je dat laten zien? 

Stuur het naar jeugd@rkliemers.nl
 

Veel leesplezier! 
Annelies, Aurore, Marieke,  
Marinka, Susan en Jeroen

JONG RK LIEMERS

KIDS CLUB: IETS VOOR JOU? 
Voor kinderen van groep 4 tot groep 8
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MET PIT EN PASSIE

Theo Goossen (88) is geen onbekende naam in 
de Liemers. Hij heeft immers talloze artikelen 
op zijn naam staan over de geschiedenis van de 
streek. Het laatste artikel, over het smokkelen in 
de grensstreek, is onlangs verschenen in het Old 
Senders Ni-js, het blad van de Cultuurhistorische 
Vereniging van Zevenaar. Theo was werkzaam 
bij de PTT, de Raad van Arbeid en de ING-
bank en vond daarnaast tijd voor gedetailleerd 
historisch onderzoek en het op schrift stellen 
van wat hij gevonden had. Theo’s stijl kenmerkt 
zich door het nauwgezet op een rij zetten van 
de feiten, levendige beschrijvingen en nuchtere 
observaties en conclusies. 

Nieuwsgierig
Hij zegt er zelf over: “Ik ben nieuwsgierig. Ik wil 
dingen weten. Dat had ik al als klein kind. Ik kom 
uit Babberich en daar had je de huizen Halsaf en 
Poelwijck en Kamphuizen en dan vroeg ik: Wat 
is dat? Wie wonen daar? Hoe zat dat dan met 
wie er voor wie moesten werken? De rol van de 
kerk heeft me ook altijd geboeid. De Kerk was 
de eerste die ‘aan cultuur deed’. Ik herinner me, 
dat ik met mijn oma langs de kerk van Didam 
kwam en dan wilde ik weten waarom die grote 
kerk van die paar Protestanten was.

Rang en stand
Ik ben van eenvoudige komaf. Doordat mijn 
vader stierf, toen ik vijf was, heb ik een trieste 
jeugd gehad. We stonden maatschappelijk niet 
erg in aanzien. Ofschoon ik goed kon leren, 
moest ik steeds verder naar achteren in de klas 
gaan zitten. Rang en stand deden er toe. Dat 
heb ik in mijn leven wel geleerd. Als je klompen 
droeg, werd je geen misdienaar…
Als geschiedschrijver heb ik niet veel op met de 
rijken. Als ik iets schreef over de oorlog of over 
de schutterij, dan ging het me om de vraag hoe 
gewone mensen de dingen beleefd hebben en 
of ze hulp kregen, als ze erom vroegen. 

Beleving van gewone mensen
Wat op papier staat, dat weten we wel, maar 
dat gaat niet altijd over de beleving van gewone 
mensen. Die zijn mijn inspiratie. Ik vind het 
interessant om te vragen: Hoe was dat nou 
op 10 mei, hoe ging dat voor jou? Dan krijg je 
óók een antwoord op de vraag hoe de oorlog 
begonnen is. Zo kun je ook onderzoeken naar 
hoe het ging met de werving van rekruten. Nou, 
ik kan je zeggen: die hadden niks te vertellen, 
die moesten gaan. 

Op Weg met Catharina
Door mijn onderzoek weet ik de gewone mensen 
van vroeger om mij heen. Ik heb wat met ze. Ik 
vind ook dat ze meetellen, ze handelen altijd om 
mee te kunnen doen, om er bij te horen. Wie me 
heel dierbaar is, is Anna Catharina Nobelsberg. 
Ze is in de Pruisische tijd op treurige wijze in 
Zevenaar aan haar einde gekomen. Je zou 
haar een landloopster, of misschien wel een 
soldatenhoer kunnen noemen. Dat verhaal moet 
je met kerstmis in het parochieblad zetten!”

Lees verhalen van Theo op
theo-goossen-zevenaar.webnode.nl

Als je klompen droeg, werd je geen misdienaar!

In Nederland herdenken we op 4 mei de 
oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei 
dat we in vrijheid leven. 

De verhalen
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij 
komen tijdens die dagen de grote verhalen tot 
leven. Maar meer nog de kleine verhalen van 
familieleden of mensen uit de omgeving. Met 
mijn opa en mijn vader heb ik regelmatig over 
de Tweede Wereldoorlog gesproken. Beiden 
hadden kasten vol boeken over die tijd. Voor 
hen was leven in vrede en voorspoed geen van-
zelfsprekendheid meer. Daarvoor hadden ze 
teveel meegemaakt.

Gedenkteken
Een paar jaar geleden fietste ik in het buitenge-
bied van Groessen en ben uit nieuwsgierigheid 
afgestapt bij een monument. Het bleek een ge-
denkteken te zijn voor twee jongens, die door 
de bezetter geëxecuteerd waren.
Op 19 september 1944 is er een Duits jacht-
vliegtuig neergeschoten bij de uiterwaarden 
van Groessen. De piloot van het Duitse vlieg-
tuig landde in de Pannerdense Waard aan zijn 
parachute. Jan (23 jaar) en Piet (17 jaar) Meuw-
sen zagen dit gebeuren en gingen kijken. In de 
Pannerdense Waard gelegerde Duitsers heb-
ben hen opgepakt en later om onduidelijke re-
den geëxecuteerd.
Wat een verhaal ... Het raakte me behoorlijk! 
Er doen verschillende versies de ronde: de jon-
gens zijn doodgeschoten voor spionage óf ze 

 
zouden door dronken Waffen-SS’ers meegeno-
men zijn en vermoord. Of de waarheid nog te 
achterhalen is? Maar is dat belangrijk, vraag ik 
mij af? Hoe traumatisch moet het voor de ou-
ders, voor het hele gezin, voor de familie en het 
hele gemeenschap geweest zijn.

Nooit weer
Elke oorlog brengt de eigen ongeloofllijke na-
righeid mee. De slogan ‘dat nooit weer!’ onder-
schrijf ik van harte, want vrijheid is niet van-
zelfsprekend. Dat was het niet en zal het nooit 
zijn. Op 5 mei vieren wij de bevrijding van Ne-
derland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid 
leven. De hele dag door zijn er festiviteiten in 
het land. Ook bij u in de buurt waarschijnlijk. 

Vrijheid
Ik ben geboren na de Tweede Wereldoorlog en 
heb nooit een gebrek aan vrijheid ervaren. Wij 
leven hier al 75 jaar in vrede. Vrede is vooral 
een toestand van heelheid, van verbondenheid. 
Mensen verbinden zich met elkaar en nemen 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Zo ontstaat 
er onderlinge zorg en zuster- en broederschap. 
Laten wij in Godsnaam ieder mens de vrijheid 
gunnen zichzelf te zijn en zich te  ontwikkelen 
tot een liefdevol en productief persoon in de 
samenleving. 

Marianne van Waterschoot

Herdenken & Vieren



• 22 • • 23 •

 
LOOPT U OOK MEE?

De distributie-coördinator van het parochiemagazine in Duiven is op zoek naar een 

HOOFDBEZORGER voor de omgeving Eilandplein, Van Heemskerckstraat, Wilgenlaan en Bellefleur. 

Een hoofdbezorger haalt 6x per jaar de gebundelde magazines bij het parochiecentrum op en 

levert ze af  bij de bezorgers, die het blad bij de mensen thuis brengen. Per keer kost dat 1 á 1,5 uur.  

Tevens is de distributie-coördinator op zoek naar BEZORGERS voor de straten: Klaproos en 

Paardenbloem (8 adressen) en Walcherenstraat en Bevelandstraat (6 adressen).

Heeft u wat tijd over? Doet u mee? Neem dan contact op met Peter Reuling: 06 - 19 64 68 66

SINT FRANCISCUS
Babborgaplein 5, 6909 DW Babberich
0316 – 24 72 16 •	babberich@rkliemers.nl
IBAN NL 44 RABO 0304 8025 57
Openingstijd secretariaat: 
Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

DUIVEN
HEILIGE REMIGIUS
Remigiusplein 2, 6921 BL Duiven
0316 – 26 12 10 •	duiven@rkliemers.nl
IBAN NL 38 RABO 0315 4071 90
Openingstijden secretariaat:
Maandag van 10.00 tot 11.30
Woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur

BABBERICH

MEIMAAND - ROZENKRANSMAAND
Ook dit jaar in de Remigiuskerk in Duiven elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur 

samen de rozenkrans bidden. Bid u met ons mee? Van harte welkom!
6 mei - 13  mei - 20 mei - 27 mei

CONCERT CON BRIO
Op zondag 19 april bent u om 14.00 uur van harte welkom in de Remigiuskerk in Duiven 

voor het concert van koor Con Brio uit Westervoort. De toegang is gratis.
Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

Tot zondag 19 april!

Oudejaarsgetallen
Het jaar 2019 cijfermatig op een rij: 
* Er werden  2 kinderen gedoopt
* We moesten 11 keer afscheid nemen van een dierbare:
 13 februari   Toos van Kleef – Kamps  67 jaar
 3 april   Agnes Derksen – Hendriksen 93 jaar
 9 april   Gerrit Hendriksen  85 jaar
 18 april   Jac Verwijmeren  73 jaar
 28 mei   Henk Arends   73 jaar
 30 mei   Leis Ross- Overdreef  85 jaar
 7 juni   Erik Korte   55 jaar
 13 juni   Theo Hendriks   89 jaar
 9 juli   Bets Berndsen – Tiemessen 98 jaar
 28 juli   Oswald Polman   58 jaar
 26 december  Wim Meurs   71 jaar

Paasvoorbereidingen
U bent van harte welkom om de Passie te ‘proeven’, die op vrijdag 3 april en zaterdag 4 april om 
20.30 uur in de Sint Franciscuskerk wordt opgevoerd. (Zie ook pagina 12 van dit blad)
Terwijl het Ritmisch Koor druk aan het oefenen is voor deze twee voorstellingen, is het Gemengd 
Koor druk met de voorbereidingen voor Pasen. Na het opluisteren van de Aswoensdagviering in 
Zevenaar op woensdag 26 februari jl., zingt het ook op Paaszondag 12 april tijdens de Eucharistie-
viering om 9.30 uur in de kerk in Babberich. 

Sam’s Kledingactie op 4 april:
schoon water voor Ethiopië
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kle-
dingactie een aantal speciale landelijke actie-
dagen, om zo extra veel kleding op te kunnen 
halen voor het goede doel. Deze keer is er ge-
kozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrij-
gen van schoon water en sanitair.

Lokale infrastructuur
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de 
grens tussen twee etnische groepen: de Oro-
mia en de Somali. In 2016 waren de spanningen 
tussen de twee groepen sterk opgelopen met 
als gevolg dat er grote aantallen mensen uit 
hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk 
onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie 

gestabiliseerd en keren velen weer terug naar 
hun dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en 
de strijd is een groot deel van de lokale infra-
structuur voor watervoorziening en landbouw 
productie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam’s 
Kledingactie, over de projecten die zij onder-
steunen en over wat er wel en niet mag wor-
den ingeleverd, verwijzen wij u naar de website:  
www.samskledingactie.nl

Uw gebruikte kleding en schoeisel s.v.p. in ge-
sloten plastic zakken inleveren op 4 april tus-
sen 10 en 11 uur bij de hoofdingang van de St. 
Franciscuskerk. Alvast hartelijk dank.

Overleden

10-01   Toos Borgers-Wieland 94 jaar
15-01 Jos Ewes                             64 jaar
23-01 Nico Post                            87 jaar
07-02 Mies Arends-Reijmers      90 jaar
08-02 Trudy Kamp    88 jaar
12-02 Nan Bossmann-Tourneij   89 jaar
14-02 Arnold Jordens    93 jaar

Op zaterdag 4 april is Sam's kledingactie. 
U kunt uw kleding in gesloten zakken inleveren 
op het parochiecentrum van 9 tot 12 uur.

U kunt de huispaaskaars weer bestellen voor
€ 11,00 per stuk. U kunt uw bestelling door-
geven op het secretariaat op woensdag- en 
vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur tegen 
contante betaling. U kunt uw Huispaaskaars 
na de Paaswake meenemen naar huis.



• 24 • • 25 •

DOESBURG-ANGERLO
SINT MARTINUS 
Juliana van Stolberglaan 3, 6981 EK Doesburg
0313 - 48 44 30 
doesburg-angerlo@rkliemers.nl
IBAN NL 29 RABO 0315 0192 55
Openingstijd secretariaat:
Maandag van 9.00 tot 10.00 uur

Van de Locatieraad
* We willen alle mensen bedanken die ook dit 
jaar weer trouw aan Actie Kerkbalans hebben 
bijgedragen. Dankzij uw bijdragen kunnen alle 
diensten en activiteiten door blijven gaan .
* Bij het bezorgen van dit parochieblad heb-
ben verschillende lopers bij u het zakje met uw 
bijdrage voor de Vastenactie opgehaald. Daar-
voor onze dank.
* De leden van de locatieraad wensen u allen 
een goede voorbereiding op Pasen en al een 
Zalig Pasen.     
   
Lunch na afloop van de viering
Op zondag 17 mei a.s. organiseert de locatieraad 
weer een lunch voor € 3,50 per persoon. U kunt 
zich hiervoor opgeven tot zondag 10 mei na 
afloop van de viering.

Ouderenproject
Wilt u  af en toe bezoek krijgen van één van 
de leden van onze bezoekgroep Ouderenpro-
ject, neem dan contact op met een van onder-
staande telefoonnummers en we regelen een 
vrijwilliger voor u.
De ouderen die al hebben aangegeven bezoek 
te willen, krijgen in de week rond de Palmzon-
dag paaseitjes via hun vrijwilliger. Wij wensen 
u allen een goede voorbereiding en een Zalig 
Pasen. 

Marion Jansen, tel.nr.  0313 - 47 45 13 en 
Francie Jansen, tel.nr. 0313 - 47 52 37

 
Doordeweekse viering
Elke vierde donderdag van de maand is er een 
viering om 10.00 uur in de Mariakapel. Na 
koffie en gesprek eindigen we om 11.30 uur.  
De komende vieringen zijn op 23 april en 28 
mei.

Oproep: vervoer van en naar de kerk
Nogal wat ouderen zijn slecht ter been en kun-
nen niet of nauwelijks meer naar de kerk ko-
men. We willen graag inzicht krijgen welke 
mensen er met de auto naar de kerk rijden en 
bereid zijn om mensen uit de buurt mee te ne-
men. Ook willen we graag weten wie er behoef-
te heeft aan vervoer om naar de vieringen in de 
kerk op zondagochtend om 11.00 uur  te gaan.  
(1x per maand).
Als dat duidelijk is, kunnen we kijken of we 
mensen in contact met elkaar kunnen brengen. 
Het vervoer moet noch voor de chauffeurs, 
noch voor degenen die meerijden een belas-
ting vormen. Daarom willen we helpen met het 
maken van afspraken, die aan de ene kant heel 
duidelijk zijn, maar tegelijk ook ieders vrijheid 
respecteren. U kunt uw wensen en mogelijkhe-
den kenbaar maken aan de mensen van de lo-
catieraad. Wilt u graag vervoer naar de kerk of 
bent u bereid om mensen mee te nemen:  laat 
het ons weten: t_jansen1@hetnet.nl. Of met 
Francie Jansen, tel.nr. 0313 - 47 52 37.

Communie bij u thuis
Wilt u graag de communie thuis bezorgd krij-
gen, omdat naar de kerk gaan moeilijk of on-
mogelijk is?  Dan bestaat de mogelijkheid, dat  
elke twee weken de communie thuis gebracht 
wordt. Aan de hand van het thema en de lezin-
gen van de afgelopen zondag bidden we samen 
en wordt in het samenzijn de geconsacreerde 
hostie uitgereikt. Als u op zondag naar de Eu-
charistieviering op de TV hebt gekeken, sluiten 
de gebeden en gedachten hierop aan. Tevens 
ontmoet u zo ook iemand van de  RK geloofsge-
meenschap Doesburg-Angerlo. Wij vinden het 
waardevol om ook u zoveel mogelijk te betrek-
ken bij de gemeenschap. Mocht u belangstel-
ling hebben, kunt u tlefonsich contact opne-
men met Betsie Hakvoort via 0313 - 63 11 13.

Sam’s Kledingactie  voor Mensen in Nood
Gooi uw oude kleren niet weg, maar geef an-
deren hiermee een betere toekomst. Wat wel 
en wat niet inzamelen? Wel: kleding, schoenen, 
(hoes)lakens, dekens, gordijnen en handdoeken.
Niet: knuffels, speelgoed, brillen, tassen, brei- 
en naaimaterialen. Graag alles verpakken in 
gesloten plastic zakken en schoenen bij elkaar 
gebonden. Belt u even om te weten of we thuis 
zijn? Francie Jansen (tel.nr. 0313 - 47 52 37)

Overleden 

Theresia Antonia (Trees) Peters 
* 19-09-1954 Doesburg  
+ 19-01-2020 Winterswijk

Franciscus Johannes Ignatius (Frans)  van Gaal 
* 22-12-1933 Schaijk   
+ 28-01-2020 Doesburg

LATHUM-GIESBEEK
SINT MARTINUS
Kerkstraat 39, 6987 AA Giesbeek
0313 - 63 12 09 
lathum-giesbeek@rkliemers.nl
IBAN NL 14 RABO 0321 6033 03 
Openingstijd secretariaat:
Woensdag van 18.00 tot 19.00 uur

30 jaar dienst op het kerkhof
Harry Thiel heeft ruim 30 jaar het onderhoud 
gedaan op ons kerkhof. 

Harry is geboren in Eefde, maar vond zijn gro-
te liefde in Giesbeek. Marietje is zijn steun en 
toeverlaat. Nadat Harry met vervroegd pensi-
oen ging, werd hij de dag daarna al benaderd 
met de vraag of hij taxi wilde rijden, maar daar 
was Harry niet naar op zoek. Hij werd benaderd 
door kerkhofbeheerder Jan Otten met de vraag 
‘wil je ons een handje komen helpen?’ Dat paste 
meer bij Harry. 

Hij werd lid van een hele gezellige ploeg, maar 
nu hij de mooie leeftijd van 84 heeft bereikt, is 
Harry gestopt. Zoals hij zelf zegt: “De geest is er 
wel, maar het karkas is op.” Harry is ooit tijdens 
het delven van een graf, zelf het ‘graf ingedo-
ken’. Hilariteit alom bij zijn maatjes. 

Harry gaat nog elke dinsdagochtend koffie drin-
ken bij zijn collega’s. Hij heeft het werk altijd 
met heel veel plezier gedaan en wij wensen hem 
nog een hele mooie tijd, samen met ‘zijn’ Ma-
rietje.

Voorzitter Harry Wieggers

HEILIGE GERARDUS MAJELLA SPIJK
Kerkstraat 32, 6917 AK Spijk
0316 – 54 32 49 •	spijk@rkliemers.nl
IBAN NL 95 RABO 0327 9131 50

SPIJK
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GROESSEN
HEILIGE ANDREAS
Dorpstraat 7, 6923 AA Groessen
0316 – 34 59 73 • groessen@rkliemers.nl
IBAN NL 80 RABO 0315 4002 26 

Openingstijden secretariaat:
Dinsdag en vrijdag van 10.30 uur tot 12.00 uur

Overleden
25 januari - Mevrouw Rieky Roelofs, 88 jaar
30 januari - Mevrouw Wilhelmien Roordink-van der Velden, 82 jaar
22 februari - Mevrouw Frida Lucassen-Roordink, 79 jaar

Dat zij allen mogen rusten in vrede en wij wensen allen die zich met hen verbonden voelen veel 
sterkte toe in het verlies van hun dierbaren.

Overleden

13-01 Ton Bos    71 jaar
13-01 Anton Witjes  
17-01 Rikie Berends   81 jaar
17-01 Tonnie Beekman  56 jaar
18-01 Theo van Hummel  
12-02 Jan Sanders   81 jaar
14-02 Paul Ubbink   70 jaar

Gospelviering
Op zondag 1 maart jl. was de jaarlijkse Gospelviering in onze kerk. Deze keer een oecumenische 
viering, waarin Petra Hetterscheid voorging met dominee Gert Jansen.
Koor A Sign of Friendship o.l.v. John Stinissen luisterde de samenkomst op. Het koor - deze keer 110 
leden sterk! - zong liederen, die mooi aansloten op de teksten. De mensen genoten.
We kijken weer uit naar volgend jaar!

LOBITH-TOLKAMER
HEILIGE MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN 
Dorpsdijk 51, 6915 AC Lobith
0316 - 54 12 90 •	lobith-tolkamer@rkliemers.nl
IBAN NL 03 RABO 0327 9602 99
Openingstijd secretariaat:
Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

LOO
HEILIGE ANTONIUS ABT
Loostraat 32, 6924 AG Loo
0316 – 26 39 81 •	loo@rkliemers.nl
IBAN NL 08 RABO 0315 4290 70

Openingstijd secretariaat: 
Maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Communicantjes
Op zondag 9 februari jl.  werden de 
veertien kinderen voorgesteld, die 
op zondag 22 maart a.s. in het Eu-
charistisch Centrum, de Andreaskerk 
in Zevenaar, hun 1e H. Communie 
doen.

Pastoor Thanh ging voor in de pre-
sentatieviering. Hij werd geassis-
teerd door Petra Hetterscheid. Het 
Caeciliakoor zong tijdens de prach-
tige viering.
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HERWEN-AERDT
SINT MARTINUS
Keurbeek 9, 6914 AE Herwen
0316 - 24 73 20 of 0316 - 54 19 93
herwen-aerdt@rkliemers.nl
IBAN NL 64 RABO 0327 9560 97

Openingstijd secretariaat:  
Elke eerste dinsdag van de maand 
van 9.30 tot 11.30 uur
0316 – 24 84 71 (Ellie)
0316 – 54 19 93 (Mieke)

Vrijwilliger van het jaar 2018 
In de laatste viering van 2019 is Angelique van 
Hal gehuldigd als vrijwilliger van het jaar voor 
de Sint Martinuskerk in Herwen & Aerdt. An-
gelique van Hal is o.a. secretaris van de locatie-
raad. 

Is er meer tussen hemel en aarde? 
Die vraag stellen mensen zich ook vaak als ze 
een situatie ervaren, die ze denken te herken-
nen, maar niet echt thuis kunnen brengen. Er 
zijn legio onderwerpen die de revue kunnen 
passeren, die bij voorkeur aangedragen moeten 
worden door de mensen zelf! Stel jezelf dus de 
vraag: waar zou ik eens over willen praten waar 
ik vaak in het gewone leven niet aan toe kom?
Donderdag 16 april, woensdag 6 mei en dins-
dag 2 juni zijn er weer een bijeenkomsten in het 
parochiecentrum bij de kerk in Herwen. Bijeen-
komsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. Koffie/
thee en warmte zijn gratis. Opgeven telefonisch 
via 06-41 301 5 32 of via een briefje in de brie-
venbus bij parochiecentrum te Herwen.

Ontmoeting  Geloofsgemeenschap
Zondag 3 mei om 11.00 uur is er een Woord- en 
Communieviering m.m.v. het dameskoor. 
Na deze viering wordt er in het parochiecen-
trum koffie geschonken met iets lekkers erbij. 
Hier kunt u medeparochianen ontmoeten, die u 
misschien al lang niet meer gezien of gesproken 
heeft.
Wilt u graag naar deze viering komen en heeft 
u geen vervoer, bel dan naar 06-41 30 15 32 en 
u wordt opgehaald en weer thuis gebracht! U 
kunt hiervoor ook een briefje in de brievenbus 
van het parochiecentrum stoppen.
 IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! We maken 
er samen wat moois van!

Dorpshuis Aerdt Eensgezind
De werkgroep ‘Zorg voor elkaar’ maakt elke 
donderdag de serre van het dorpshuis gezellig. 
U  kunt  daar tussen 10.30 en 13.30 uur binnen-
lopen voor een kopje koffie/thee. 
Iedere eerste donderdag van de maand wordt 
om 12.00 uur een lunch georganiseerd. Graag 
vooraf opgeven via een briefje (Dorpshuis), via 
www.dorpsraad-aerdt.nl of 06-41 30 15 32.

Dorpshuis Herwen de Cluse
De teams van De Cluse en Caleidoz verzorgen 
dinsdag 26 mei een gezellig buffet. U kunt 
aanschuiven tussen 16.30 en 18.30 uur. Meldt 
u zich dan uiterlijk een dag van tevoren aan. 
We houden daarna rekening met uw komst. 
Mobiele nummer 06-53 85 04 06, € 10,00 p.p.

Maandag 4 mei - Dodenherdenking
19.00 uur Martinuskerk

Werkgroep 4/5 mei
Liturgiekoor

PANNERDEN
HEILIGE MARTINUS
Dorpsplein 1, 6911 AJ Pannerden
0316 - 37 12 93 •	pannerden@rkliemers.nl
IBAN NL 64 RABO 0141 8013 60
Openingstijden secretariaat:
Maandag van 9.00 tot 10.00 uur
Vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur

Palmzondag: Presentatieviering Eerste Heilige Communie 
Op zondag 5 april a.s. om 9.30 uur vieren we Palmzondag. Alle kinderen zijn welkom om met een 
mooi versierde palmpaasstok naar de viering te komen. Na afloop is er onder begeleiding van de 
harmonie een kleine rondgang. In deze viering stellen ook de kinderen, die op zondag 17 mei 2020 
hun Eerste Communie ontvangen, zich voor.

Dodenherdenking 4 mei 2020
Op 4 mei bent u welkom in deze bijzondere sa-
menkomst om 19.00 uur m.m.v. het Koor Pur 
Sang, Harmonie Wilhelmina en Schuttersgilde 
Claudius Civilis

In 2019 en 2020 herdenken we in Nederland het 
beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 
jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer 
in vrijheid leven, in het besef dat we samen ver-
antwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.
Op 4 mei herdenken wij in Pannerden de slacht-
offers die zijn gevallen tijdens de bezetting, de 
slachtoffers van de onderdrukkende regimes en 
de nog steeds woedende oorlogen. Na afloop 
van de herdenkingsbijeenkomst in de kerk gaan 

wij in stilte naar het monument om de slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog  te herden-
ken. We willen deze herdenking een extra tintje 
geven. Als u hierover meer wilt weten, kijkt u 
dan op www.pannerden.info

Overleden
Op 19 januari is thuis overleden Franciscus Ca-
rolus Maria Bekker. Hij werd 82 jaar.
Op 13 februari is plotseling overleden Benjamin 
Refualie. Hij werd 41 jaar.
Op 23 februari is overleden Hendrikus Antonius 
Johannes Hermsen. Hij werd 86 jaar.
Op 26 februari is overleden Johannes Francis-
cus Lambertus van Poorten. Hij werd 83 jaar.
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WESTERVOORT
SINT WERENFRIDUS
Dorpstraat 107, 6931 BG Westervoort
026 – 311 82 50 •	westervoort@rkliemers.nl
IBAN NL 20 RABO 0369 7016 15
Openingstijd secretariaat:
Vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

OUD-ZEVENAAR
SINT MARTINUS
Kerkweg 11, 6905 AW Oud-Zevenaar
0316 - 52 32 64 •	oud-zevenaar@rkliemers.nl
IBAN NL 79 RABO 0374 8285 55 

Openingstijden secretariaat:
Maandag, dinsdag en vrijdag 
van 9.30 tot 11.30 uur. 

SENIORENVIERING 
Dinsdag 7 april - 14.00 uur - Pastoor Thanh -  AMK

MARIAVIERING
Donderdag 14 mei - 19.00 uur - Parochianen Voorgangers -  Gemengd Koor Babberich

Goede Vrijdag in de Sint Martinus te Oud-Zevenaar
Om 15 uur op Goede Vrijdag, 10 april a.s., wordt in de Sint Martinuskerk van Oud-Zevenaar een 
bijzondere Kruisweg gehouden. Evenals voorgaande jaren staan daarbij gedichten en meditatieve 
teksten van hedendaagse dichters en schrijvers centraal. Teksten en muziek worden visueel on-
dersteund met projecties van moderne afbeeldingen van de Kruisweg en met passende muziek-
fragmenten.  

Het thema van deze Goede Vrijdagviering is  ‘Duisternis’.  Aan het kruis roept Jezus immers: “Mijn 
God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?”, een klacht in diepe eenzaamheid. Verlaten door al-
les en iedereen? Ook in diepe donkerte?

Het lijdensverhaal krijgt vorm met fragmenten uit het Evangelie van Mattheüs. Muzikale lei-
draad zijn dit jaar de Leçons de Ténèbres van de Franse componist François Couperin (1668-1733). 
De samenkomst wordt afgesloten met het bekende Stabat Mater van Pergolesi. 

Fragment glas-in-loodraam Joep Nicolas 

Foto: Yvonne Heineman

40 jaar Werenfriduskoor Westervoort 
In april 1980 is door leden van het voormalige 
jongerenkoor het Werenfriduskoor opgericht. 
Hierbij hebben ze veel steun ontvangen van 
pastor Jan Huls. 

De eerste dirigente was Anne Evers. Het koor  
repeteerde in het begin 1x per 14 dagen. Anne 
vond het best spannend toen ze de eerste keer 
tijdens een Kerstviering moesten optreden. 
Een van de eerste organisten was Wil van de 
Ven. Hij heeft heel lang (12 jaar) samen met 
Anne het koor begeleid. Ze hebben dat altijd 
met heel veel plezier gedaan.

Ondanks diverse wisselingen van dirigent of or-
ganist, bleven de koorleden doorgaan met hun 
passie: zingen in de kerk. Het koor is in de loop 
van de jaren duidelijk in klank gegroeid. Alleen: 
waar blijven de mannen? Momenteel bestaat 
het uit 21 leden (waarvan 3 mannen). Het wordt 
geleid door een enthousiaste dirigent, Leo van 
de Heuvel. De koorleden zingen nog steeds met 
veel plezier.

Op zaterdag 18 april viert het Werenfriduskoor 
Westervoort haar 40-jarig jubileum met een 
viering onder leiding van pater Remmers. De 
viering begint om 19.00 uur. Na afloop kunt u 
de koorleden met dit jubileum feliciteren in De 
Herberg (naast de Werenfriduskerk). Ook de 
partners van de koorleden en oud-koorleden 
zijn hierbij van harte welkom. 

Op zondag 19 april geeft het koor, in samen-
werking met de Westervoortse band SKOEKS, 
een lunchconcert bij Zalencentrum Wieleman. 
Het koor heeft hiervoor van de gemeente Wes-
tervoort een bijdrage ontvangen en de Stich-
ting Stimulatie Cultureel Westervoort biedt 
alle bezoekers tijdens de lunch een warm sau-
cijzenbroodje aan. 

U kunt na 9 maart a.s. toegangskaartjes ver-
krijgen a € 5,00 per stuk bij CIGO Westervoort,  
bij Zalencentrum Wieleman en bij de koorle-
den. Bij de prijs is de lunch inbegrepen. 

Op 7 februari 2020 overleed Nicolaas Jacobus (Nico) Kok, gepensioneerd pastoraal werker in 
het Aartsbisdom Utrecht. Zijn uitvaart vond plaats op 14 februari jl. 

Hij werd op 24 februari 1950 geboren te Enkhuizen. Met ingang van 1 mei 1976 werd hij be-
noemd tot pastoraal werker in de St. Werenfridusparochie te Westervoort. Per 1 december 
1980 werd hij benoemd tot pastoraal werker in de H. Hartparochie te Arnhem binnen de unit 
Binnenstad. Per 1 augustus 1990 werd hij tevens benoemd tot pastoraal werker in de Ver-
rijzenis des Herenparochie te Arnhem. Met ingang van 1 mei 2000 werd Nico Kok benoemd 
tot pastoraal werker in de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Dieren, H. 
Mauritius te Rheden en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te De Steeg. Bij de oprichting 
van de parochie Levend Water werd hij ook actief in Doesburg-Angerlo en Lathum-Giesbeek.
In 2015 ging hij met pensioen.
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Voor noodgevallen tijdens het weekend (van vrijdag 12.30 uur tot maandag 9.30 uur) 
zijn wij bereikbaar op nummer 06 - 53 83 59 91

Voor ziekenzegen en dringende pastorale hulp: 06 - 12 62 32 03 (tot 20.00 uur)
Voor vragen over bezorging kunt u zich wenden tot Herma en Joop Rutjes, 

Molenstraat 17, telefoon 0316 – 33 01 92 - e-mail: joop.herma.rutjes@hetnet.nl

ZEVENAAR
HEILIGE ANDREAS MARIA KONINGIN
Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar 
0316 – 34 36 78 •	zevenaar@rkliemers
IBAN NL63 INGB 0002 4202 00 (kerkbijdragen) 
IBAN NL92 RABO 0374 8109 58 (misintenties)
Openingstijden secretariaat:
Maandag t/m vrijdag 
van 9.30 uur  tot 12.30 uur

Wereldvluchtelingendag 20 juni
Omdat er nog nooit zo veel mensen op de 
vlucht zijn als in de afgelopen jaren willen wij, 
Amnestygroep Zevenaar, hier aandacht aan  
besteden. Hoe de dag er precies uit gaat zien is 
nog niet helemaal duidelijk. Zet deze dag vast 
in je agenda!

Om ook daadwerkelijk iets aan dit probleem bij 
te dragen gaan wij als groep 'Birds for Freedom' 
meelopen met de Nacht van de Vluchteling van 
Stichting Vluchteling. Er kunnen 3 afstanden 
gelopen worden: 10 km, 20 km en 40 km.

De eerste twee groepen starten 's avonds in 
Nijmegen en komen daar weer terug. De groep 
van 40 km begint om middernacht en loopt 
naar Arnhem. Het is de bedoeling geld voor 
Stichting Vluchteling op te halen, bijvoorbeeld 
door je te laten sponsoren door familie of be-
kenden. 

De opbrengst wordt gebruikt voor een door 
Stichting Vluchteling te bepalen doel.

Loop mee met de Nacht van de Vluchteling !!
Opgeven kan op de website van Stichting 
Vluchteling: www.nachtvandevluchteling.nl
Kies 40, 20 of 10 km Nijmegen en geef je op als 
teamlid van  'Birds for Freedom'

Voor informatie Jannie Helmink
0316 - 52 30 26

Op zondag 21 juni a.s. zal in de Eucharistievie-
ring in de Andreaskerk in Zevenaar aandacht 
besteed worden aan Wereldvluchtelingendag. 
De collectie is bestemd voor ZOA.

MARIAVIERING - Woensdag 6 mei - 13 mei - 20 mei - 27 mei
19.00 uur - Parochianen Voorgangers -  AMK

Missie-Ontwikkeling-Vrede
Zuster Maria Gauci overleden

Op 26 januari j.l. is in Madagaskar zuster Maria 
Gauci overleden. De MOV-groep van Zevenaar 
heeft sinds 1992 contact onderhouden met 
Zuster Gauci en haar financieel ondersteund.

Maria Gauci kwam oorspronkelijk uit Malta. 
In de jaren ’70, nadat ze ingetreden was in de 
Orde van Franciscanessen, werd ze uitgezon-
den naar Madagaskar als verpleegkundige. 
Toen haar ouders directe hulp van haar nodig 
hadden, is ze naar Malta teruggegaan, om ver-
volgens in 1989 weer terug te keren naar het 
zuiden van Madagaskar. 
Zuster Gauci heeft als verpleegkundige ge-
werkt, maar staat ook aan de basis van het op
zetten van een basisschool en een middelbare 

school. Zuster Gauci heeft als verpleegkundige 
gewerkt, maar staat ook aan de basis van het 
opzetten van een basisschool en een middel-
bare school.

De MOV-groep (en de hele geloofsgemeen-
schap in Zevenaar!) heeft in de bijna 30 jaren 
van contact, geld gegeven voor medicijnen, 
een apotheek, een ziekenhuis, waterputten en 
pompen, schoolmeubelen en leermiddelen, een 
koelkast op zonne-energie, de uitbreiding van 
de school en diverse reparaties, de uitbreiding 
van een gezondheidscentrum, een nieuwe mid-
delbare school en een basisschool, een nieuwe 
jeep (2005) en reparaties, hulp voor salarissen 
en voedsel op school. Momenteel gaan er 700 
kinderen naar de basisschool en de middelbare 
school. Daar ontvangen ze ook elke dag een ge-
zonde maaltijd.

Overleden

27-01 Riet van Uum – Arents 87 jaar
04-02 Jan de Vries  82 jaar
15-02 Frans te Koppele 86 jaar
20-02 T.C.M. ten Velde 90 jaar

Moge zij in vrede rusten. Wij wensen allen 
die zich met hen verbonden voelen veel sterkte toe. 

 CARITAS VIERING  3  MEI
Op  zondag 3 mei a.s. is het in onze geloofsgemeenschap ‘Caritas-zondag’. Tijdens de Eucharistie-
vering om 9.30 uur in de Andreaskerk te Zevenaar zal aandacht geschonken worden aan de activi-
teiten van de Caritas-werkgroepen. Voorgangers zijn pastoor Thanh en diaken Adri van Zundert. 
Het AMK verzorgt de muziek en na afloop kunt u een kopje koffie gebruiken.
De  Caritas-werkgroepen in onze parochie krijgen vaak te maken met de schaduwkanten van onze 
welvaartsmaatschappij: ze ondersteunen mensen, die het financieel niet meer kunnen bolwerken 
met leningen en giften en bieden ook begeleiding aan. De begeleiding op financieel gebied gebeurt 
in Zevenaar in nauwe samenwerking met het Maatjesproject.
De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor de financiële ondersteuning van 
de medemensen in onze maatschappij, die het zo hard nodig hebben. U bent van harte welkom bij 
deze viering.



• 34 • • 35 •

Ross Video Producties Vinkstraat 20 - Duiven tel. 0316 - 26 39 70 www.rossvideo.nl

Omdat elk mens uniek is

’Zo’n rieten kist vind ik wel mooi. 

Dat is weer eens wat anders. 

En dan geen bloemen, liever. 

Die verwelken toch maar.

En dan het Zwanenmeer van Tschaikovsky. 

Dat duurt lekker lang.’

Rouwcentrum Kramer Westervoort
Hamersestraat 23a, 6931 EV Westervoort
Tel. 026-442 31 02  
E-mail kantoor@kramerbv.nl

www.uitvaartverzorgingkramer.nl 



STEUN ONS PROJECT 

VERBETERING  
GEHANDICAPTENZORG VIETNAM 

Opbrengst van giften en collectes komen geheel 
ten goede aan gehandicapten en allerarmsten in 
Vietnam. Het totaalbedrag wordt door Vastenac-
tie met 50% aangevuld!

PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS
NL31 RABO 0156 0462 10 

o.v.v. VIETNAM

Of rechtstreeks naar Vastenactie:

NL21 INGB 000 000 5850
o.v.v. Projectnummer 401399


