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Paardenbloempluizen waaien de wereld in. Met dit beeld wenste de Protestantse Gemeente Doetinchem onlangs de lezers van het Doetinchems Vizier
via een paginagrote advertentie een vrolijk en inspirerend Pinksterfeest toe. Leve het leven!
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De kerkdeuren zijn weer open!
Kerkdiensten kunnen door max. 30 mensen worden bezocht. Hiervoor moet
u zich aanmelden bij het contactadres van de vierplek.
Catharinakerk: 		
Hetty Snippe op donderdag van 13 - 17 uur,
					
tel. (0314) 34 19 05.
De Wingerd: 		
Tineke Haveman op donderdag tussen
					
19 en 20 uur, tel. 06-30 94 63 05.
Slangenburgse kerk: Henk en Barthie Jolink,
					
tel. (0314) 33 37 22 / 06-53 96 38 35.
Vierplek Wehl: 		
Wilma Kraaij, tel. 06-28 48 46 07.
Er gelden coronaregels: bij binnenkomst een gezondheidscheck; handen
ontsmetten; een mondkapje voor; onder begeleiding naar een aangewezen
plaats waar het mondkapje af mag; na de dienst onder begeleiding weer de
kerk verlaten; anderhalve meter afstand in acht houden. Gemeentezang is
nog niet toegestaan.
De vieringen blijven uiteraard ook online te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 6 juni
Catharinakerk
10.00 uur: ds. Henk Makkinga
Schrift en Tafel viering
De Wingerd
10.00 uur: ds. Ina Veldhuizen
Slangenburg
10.00 uur: ds. Dik Bos
Wehl
10.00 uur: ds. Rosemarie van der Hucht,
Didam

De Wingerd
10.00 uur: ds. Ina Veldhuizen
Slangenburg
10.00 uur: ds. Helma van Loon
Schrift en Tafel viering
Wehl
10.00 uur: ds. Dik Bos

Zondag 27 juni

De Wingerd
18.30 uur: oecumenische viering
Catharinakerk
19.30 uur: Taizéviering

Catharinakerk
10.00 uur: ds. Joop Jansen Schoonhoven
De Wingerd
10.00 uur: ds. Dirk Engelage, Vorden
Slangenburg
10.00 uur: pastor Rien Baauw
Wehl
10.00 uur: ds. Leen den Besten,
Westervoort

Zondag 13 juni

Hofkerk (GB)

Catharinakerk
10.00 uur: ds. Wijke Greydanus
De Wingerd
10.00 uur: ds. Kim Janssen-Oberink
Schrift en Tafel viering
Slangenburg
10.00 uur: ds. Klaas Bakker
Wehl
10.00 uur: ds. Henk Makkinga,
Schrift en Tafel viering

De diensten zijn ook online (www.
kerkdienstgemist.nl) te volgen. Ev.
wijzigingen vindt u op www.kerktijden.nl

Zaterdag 12 juni

Zaterdag 19 juni
Catharinakerk
16.30 uur: Andacht

Zondag 20 juni
Catharinakerk
10.00 uur: ds. Henk Makkinga

6 juni
10.00 uur: ds. D. van de Streek
Heilig Avondmaal
17.00 uur: ds. D. van de Streek
13 juni
10.00 uur: ds. E. van den Noort
17.00 uur: ds. A. Bloemendal
20 juni
10.00 uur: ds. J. P. Nap
17.00 uur: ds. D. M. Elsman
27 juni
10.00 uur: ds. B. Jongeneel
17.00 uur: ds. K. C. Kos

Andacht: 19 juni
Op 19 juni om 16.30 uur is in de Catharinakerk de laatste Andacht van
het seizoen. Vlakbij de langste dag
wordt de schepping bejubeld in
psalm 19: ‘De hemel verhaalt van
Gods majesteit, het uitspansel roemt
het werk van Gods handen.’
Wijke Greydanus zal de teksten verzorgen.
Een aantal zangers van het Catharina
Collegium zingt daarbij prachtige
koorwerken van Felix Men-delssohn:
‘Hör mein Bitten’, ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ en ‘Verleih uns
Frieden’. Elske te Lindert heeft de
leiding en begeleidt het Collegium op
de vleugel.
Op het moment van schrijven is het
nog niet duidelijk of er mensen mogen komen luisteren, maar die kans is
zeker aanwezig. Daarover zult u later
lezen in de zondagsbrieven. Sowieso
is deze Andacht bij te wonen en later
terug te kijken en luisteren via
kerkdienstgemist.nl Hopelijk bent u
er ook bij!
Het nieuwe seizoen van de Andachten gaat van start op zaterdag 18 september.

Andacht	
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Vragen over bezorging en advertenties:
Kerkelijk Bureau, tel. (0314) 390 660.
Druk: Print2Pack, Vorden.
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Leve de versoepelingen?!
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. De
maatschappij zal naar verwachting steeds
meer open gaan en de maatregelen hoogst
waarschijnlijk verder versoepeld worden.
Sommige mensen kunnen niet wachten.
Eindelijk weer het volle bruisende leven.
Maar hoe zal ons dat bekomen?
In het afgelopen jaar hebben veel mensen
minder prikkels gekregen dan daarvoor.
Zelf heb ik veel minder contacten met allerlei mensen gehad. Familiefeestjes vielen weg, verjaardagen nauwelijks gevierd,
vieringen, vergaderingen en gespreksgroepen online en huisbezoeken met mate. En
dit geldt voor veel mensen. Ik merk nu, nu
er al weer meer contacten daarmee prikkels komen, dat die meer invloed op me
hebben dan voor corona. Daarom vraag
ik me af hoe de versoepelingen ons zullen
bekomen.
Terwijl ik me deze vraag stelde dacht ik
terug aan een tekenfilm The Prince of Egypt
van jaren geleden. Het verhaal van Mozes

die het volk uit Egypte leidde, werd daarin
spectaculair en prachtig verbeeld. Eén
fragment is me vooral bij gebleven. Het
volk staat voor de Rietzee, de dreigende
soldaten van de farao rukken op, wanhoop
alom, maar dan strekt Mozes zijn staf uit
en komt er een pad dwars door de zee. Het
volk vlucht via deze weg naar de woestijn.
Op het moment dat de laatste Israëliet voet
aan wal heeft gezet en de soldaten ook dit
pad nemen, stroomt het water weer terug.
De zee slokt de gevaarlijke soldaten op. De
Israëlieten zien dit gebeuren vanuit hun
veilige plek. Ze zien dat het gevaar is geweken. En dan komt er een prachtige overgangsscene. Het volk staat niet in één keer
te juichen op het droge terwijl de soldaten
omkomen. Er is opluchting, omdat ze aan
het gevaar ontsnapt zijn, maar er is ook de
schroom omdat ook die soldaten mensen
waren die het leven lieten. Voorzichtig heft
Mirjam een lied aan. Het lied begint heel
ingetogen. Langzamerhand nemen anderen het lied over tot het steeds meer en

Gedicht
Dit gedicht uit de bundel: ‘Vrouwen in de bijbel’ van Jaap Stuurwold heeft als titel
‘Abigaïl de wijze’. Het is ontleend aan 1 Samuel 25, 1-19. Abigaïl voorkwam met een
voedselzending aan David dat deze wraak nam op haar echtgenoot Nabal. Toen Nabal
korte tijd later stierf, zocht David Abigaïl op en trouwde met haar. De illustratie is
gemaakt door Margreet Baars.

meer aanzwelt en uiteindelijk een jubelend en juichend loflied op God wordt.
Als ik denk aan de komende versoepelingen is het misschien goed om er rekening
mee te houden dat niet in één keer alles
weer hoeft te zijn zoals het was. Niet alle
prikkels hoef je in één keer op te zoeken.
Het mag ook stukje bij beetje voor zover je
dit wilt. Die overgang uit de film geeft een
mooie overgang weer. Laten we elkaar
ruimte geven in de kerk als niet iedereen
in hetzelfde tempo terug wil gaan naar
hoe het was. En laten we goed naar elkaar
luisteren. Want misschien hebben sommigen het afgelopen jaar zinvolle inzichten op gedaan die ze niet luid en duidelijk
verkondigen, maar wel heel waardevol
zijn. Op een gegeven moment zal het lied
weer klinken, juichend en jubelend. Leve
het leven! Want God heeft ons nooit verlaten en zal ons ook leiden in de toekomst.
Ds. Ina Veldhuizen

Abigaïl de wijze
David trok verder met zijn kudde
naar de woestijn van Paran
Daar hoorde hij dat in Karmel
een schatrijke veehouder
zijn schapen liet scheren.
Zijn naam was Nabal-onbenul.
Als een groet aan familie en bedrijf
stuurde David tien knechten met
de beste wensen het komende jaar
Toen uw herders in de buurt waren
hebben we hen de ruimte gegeven
Het is een feestdag van daag.
Wie is die David die zoon van Idaï
geef ik mijn brood, water en vlees
aan een onbekende zwerver.
Toen David dit bericht hoorde
van zijn terneergeslagen knechten
beval hij zijn mannen-te wapen!
Abigaïl hoorde hoe haar man Nabal
is uitgevaren tegen eerlijke hoeders
Die onbenul stort zich in het ongeluk
Zonder overleg liet ze karrevrachten
etenswaren op ezels laden
Rijden jullie voor uit, beval ze. Ik kom.
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De kerkdeuren gaan weer open!
Sinds Pinksteren mogen maximaal 30
mensen weer live onze kerkdiensten
bezoeken. De besmettingscijfers dalen
en hopelijk zet zich dat voort. Veel
mensen zien ernaar uit om elkaar weer
te ontmoeten in een kerkdienst. Om
zeker te zijn van een plekje kunt u zich
aanmelden bij het contactadres van de
vierplek.
Catharinakerk: Hetty Snippe op
donderdag van 13.00 – 17.00 uur, tel. (0314)
341 905
De Wingerd: Tineke Haveman op
donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur, tel.
06-30 94 63 05
Slangenburgse kerk: Henk en Barthie
Jolink, tel. (0314) 333 722 / 06-53 96 38 35
Vierplek Wehl: Wilma Kraaij, tel. 06-28 48
46 07
Coronaregels: Bij binnenkomst een
gezondheidscheck; handen ontsmetten;
een mondkapje voor; onder begeleiding
naar een aangewezen plaats waar het
mondkapje af mag; na de dienst onder
begeleiding weer de kerk verlaten;
anderhalve meter afstand in acht houden.

Gemeentezang is nog niet toegestaan.
Maximaal vier voorzangers zingen,
afhankelijk van de grootte van het gebouw.
Koffiedrinken na de dienst kan buiten
op gepaste afstand. Per vierplek wordt
bekeken hoe dat het beste lukt.
Openstelling van de kerkgebouwen buiten
de zondagse vieringen wordt uitgesteld
tot na de volgende versoepelingen van
de overheid. Mogelijk kunnen hiervoor
met ingang van 9 juni ook de kerkdeuren
weer open. Dat geldt voor de Open
Kerk op doordeweekse dagen. Het geldt
ook voor de vespers op woensdag, het
Coventrygebed op vrijdag, de Taizéviering
op 12 juni en Andacht op 19 juni.
De vergadering van de kerkenraad van 20
mei is uitgesteld naar 17 juni. Dan hoopt
de raad weer fysiek te kunnen vergaderen.
Zaken die niet uitgesteld kunnen worden,
worden per mail aan de kerkenraadsleden
voorgelegd.
Frans Westra en Anneke van der Haar,
voorzitters kerkenraad

Onderscheidingen voor Lies Ankersmit en Henk Grootjans
Twee gemeenteleden zijn in het zonnetje gezet
en hebben een onderscheiding van de koning
ontvangen.
Lies Ankersmit
was volkomen
verrast toen ze
ter gelegenheid
van Koningsdag
een koninklijke
onderscheiding kreeg.
Met een smoes was ze
naar het stadhuis gelokt.
Er
zou een bespreking zijn over de indeling van
de jaarlijkse rommelmarkt in IJzevoorde na de
uitbreiding van de school. Dat pakte anders
uit. Lies verliet het stadhuis enkele uren later
als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is
in de kerk vooral bekend als verdienstelijke
koster-beheerder van de Slangenburgse
kerk, maar ze zwaait ook de scepter over
de Pokkershutte in IJzevoorde. Ze staat ook
bekend als iemand die de gemeenschapszin in
IJzevoorde stimuleert. Zo organiseert ze twee
keer per jaar een rommelmarkt en heeft ze in
2019 het evenement ‘Zomer in Gelderland’
georganiseerd. Lies Ankersmit geldt als de
bindende factor tussen de gebruikers van de
Pokkershutte, waaronder ook de school en het
stichtingsbestuur. Ze staat altijd klaar om te
helpen bij werkzaamheden die niet tot haar
takenpakket horen. Dat Lies geliefd is, bleek uit
ruim vierduizend felicitaties op de website van
de Heerlijckheid Slangenburgh.
Ook Henk Grootjans mag zich sinds
Koningsdag lid in de Orde van Oranje-Nassau
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noemen. Voordat Henk op de bewuste
ochtend op kantoor zijn brievenbus zou
openen, stonden er zo’n twintig bekenden
op de parkeerplaats met oranje ballonnen.
Het hele gezelschap is vervolgens naar het
stadhuis gewandeld, waar Henk de versierselen
ontving. Naast zijn werkzaamheden als
advocaat verricht hij al sinds de jaren tachtig
veel vrijwilligersactiviteiten. Zo was hij een van
de oprichters en secretaris van de Stichting
Catharina Cultureel en heeft hij verschillende
bestuursfuncties bekleed bij de Junior Kamer
in Doetinchem. Grootjans is geruime tijd
vicevoorzitter en voorzitter geweest van
de plaatselijke ondernemersvereniging
Industrie Groothandel & Dienstverlening.
Hij was secretaris van de kerkvoogdij (nu
college van kerkrentmeesters) van onze
kerk. Daarnaast was hij voorzitter van de
klachtencommissie van Den Ooiman. Bij
handbalvereniging De Gazellen is hij eveneens
voorzitter geweest. Hij zat in het bestuur van
Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein
Doetinchem en van de samenwerkende
industriële kringen in de Achterhoek.
Sinds 2007 is hij voorzitter van de Stichting
Doetinchemse Molens. Henk waardeert de
onderscheiding zeer, vooral omdat anderen
hem dat gunden en
de onderscheiding
voor hem hebben
aangevraagd. “In de
wetenschap dat velen
in onze samenleving
een lintje verdienen
maar niet ontvangen”,
zegt hij erbij. (BvdH)

Wie heeft een duurzaam
idee voor onze
kerkgebouwen?
Onze PGD heeft geld uit schenkingen
ontvangen die we willen besteden aan het
verduurzamen van onze kerkgebouwen. Het
College van Kerkrentmeesters wil graag alle
gemeenteleden betrekken bij het bedenken
van plannen hiervoor. Welke duurzame
bestemmingen van dit geld hebben de
voorkeur en zijn bovendien realistisch en
uitvoerbaar?
De voorwaarden voor besteding van het geld:
• Investeringen moeten voor kerkgangers
zichtbaar zijn, dus het geld bij voorkeur
niet besteden aan onderzoeken en in niet
zichtbare aanpassingen.
• Zeker wat milieu betreft moet de
investering een positief effect hebben.
Financieel is dit minder belangrijk.
• Zelfwerkzaamheid door kerkleden /
vrijwilligers alleen indien dat veilig en
verantwoord kan gebeuren.
• Subsidiemogelijkheden onderzoeken.
Heb jij ideeën waar het College mee aan de
slag kan? Meldt die dan aan bij Jan Drenthel
(0314) 378 670 of drenthel@gmail.com, of
Henk Jolink 06-5396 3835 of henk.r.jolink@
gmail.com. Kortom, een kans om een
duurzaam idee te realiseren voor jouw
kerkgebouw, bijvoorbeeld: dubbel glas,
isolatie of zonnepanelen. Maar er is vast nog
veel meer te bedenken.
Het College van Kerkrentmeesters

Expositie vakantiefoto’s:
‘Beelden in/van hout’
De zomermaanden komen er aan. Tijd
om op vakantie te gaan of heerlijk thuis
te genieten van het mooie weer en de
rust. En, zoals ieder jaar, kun je weer foto’s
maken voor de jaarlijkse foto-expositie in
de Wingerd. Het thema dit jaar is ‘Beelden
in/van hout’. Een thema waar je vanuit
huis, in Nederland of in het buitenland mee
aan de slag kunt gaan. Denk bijvoorbeeld
aan houten beelden in kerken, beelden in
of van boomstammen, houten beelden in
een atelier, half vergane boomstammen
of stukken hout waarin of waarop je een
prachtige vorm ziet, enz.
Inzendingen kun je t/m zondag 5 september
sturen naar Sebina Pijl, Venkelveld 31,
sebina.pijl@gmail.com of naar Anneke
Peerenboom, Nonnenmate 24, anneke@
peerenboom.info We zien de foto graag op
A4 (mag op gewoon papier), met je naam,
de locatie waar de foto is genomen en wat
er op de foto te zien is. Je kunt je foto ook
(in een groot bestand!) mailen. Dan zorgen
wij voor het afdrukken. Van 8 september
tot 20 oktober kunnen we van al deze
mooie momenten genieten in de hal van de
Wingerd.
Sebina Pijl en Anneke Peerenboom

SPOORZOEKEN OP VRIJDAG
We hebben besloten om onze vrijdagse
wandelactiviteit uit te stellen tot september,
omdat de coronamaatregelen nog te beperkend zijn voor deze activiteit. Uiteraard
worden we daar niet vrolijk van. Hopelijk
kunnen we na de zomer weer beginnen. Er
zit wel iedere vrijdagmorgen (van 10.00 12.00 uur) iemand van ons team in de Slangenburg om eventuele gasten te ontvangen.
Buiten mag er koffie en thee worden gedronken en als je graag wilt wandelen met
een van ons, dan kan dat ook. En iedere
week hangt er een nieuwe meditatie bij de
deur, die je mee kunt nemen.

SPOORZOEKEN OP MAANDAG
Ook voor de maandagactiviteiten (leesgroep en mediteren met de bijbel) geldt
dat ze voorlopig niet doorgaan, jammer
genoeg.
SPOORZOEKEN OP ZATERDAG
Goed nieuws: we gaan op zaterdag 19 juni
pelgrimsstokken maken o.l.v. Rogier Vogelzang (www.creanatura.nl). Een beperkt
aantal deelnemers is welkom (acht personen). De stokken worden buiten gemaakt
en binnen (op afstand) kunnen we er figuren in branden.
Rogier heeft veel te vertellen en hij neemt
zelf stokken mee en alle andere materialen
die nodig zijn. Aanmelden kan bij Helma
van Loon (wmvanloonkuiper@gmail.com
/ 06 43229677). Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Bijdrage (inclusief lunch): € 25.

En de Taizéviering gaat ook door: zaterdagavond 3 juli, 19.00 uur, in de Slangenburgse kerk.
Iedere week neemt Helma een Taizémomentje op. De link vind je op onze website: www.spoorzoekenslangenburg.nl.
SPOORZOEKEN OP 21 JUNI
Op de avond van de
langste dag zitten we
’s avonds bij het labyrint (vanaf 20.00 uur).
We branden een vuur
en mijmeren over de
zon en Johannes de
Doper (St. Jan valt op
24 juni). Welkom!

Doetinchem - Dresden
meegereisd naar Leipzig en Wittenberg
in het kader van 500 jaar reformatie.
Zij speelden toen ‘Ich bin so frei’, over
wat het betekent om vrij te zijn, zelfs
al moet je een tocht door de woestijn
maken.
Lukastheater: theater als alternatieve
kerkdienst
De Lukasgemeinde valt van het ene
jubileum in het andere: naast 35 jaar
partnerschap met ons in Doetinchem,
vieren ze dit jaar ook dat hun theatergroep 20 jaar bestaat. Het is begonnen
met een uitnodiging voor een kerkelijk
theaterfestival in Leipzig. Over het onderwerp ‘De toren van Babel’ hadden ze
het stuk ‘Ieder zijn ivoren toren’ ontwikkeld. Sindsdien weet Bettina Müller,
Gemeindepädagogin, elk jaar weer de
spelers tot een ongekende creativiteit
uit te dagen.
Vier jaar geleden zijn enkele jongeren
uit de Wingerd met het Lukastheater

Naar aanleiding van een bijbels verhaal
bedenkt de groep spelers een eigentijdse invulling. Ze willen hun publiek
uitdagen op een heel andere manier
dan gebruikelijk naar het verhaal te
kijken. De spelers bedenken zelf het
script, de rollen, de attributen, de kleding. Uiteindelijk spelen ze het stuk bij
wijze van alternatieve kerkdienst. In de
Lukaskirche, maar ook op tournee naar
minstens tien andere kerken in de omgeving.
Ondanks corona hebben ze dit jaar toch
een stuk op de planken gezet, over de
gelijkenis van het onkruid dat opschiet
tussen het goede zaad (Mt 13: 24-30;
36-39). De titel van het stuk, ‘Un-Ährenwort’, is een woordspeling tussen ‘Ähre’
(korenaren) en Ehrenwort (erewoord).

‘Un-‘ (on-) wijst op alles wat niet is, niet
mag bestaan. In hun aankondiging
zeggen de spelers:
“We laten ervaren wat het is om ‘on-‘
te zijn, de schoonheid van het ogenschijnlijk nutteloze en de keerzijde van
de volmaaktheid. Onze conclusie is een
citaat van Andreas Tenzer: Onkruid
bestaat slechts in de hoofden van onmensen.”
De groep gaat deze maand op tournee
in de omgeving van Dresden. Mocht u
daar toevallig zijn, dan loopt u ze mogelijk tegen het lijf!
We hopen van harte dat we elkaar over
afzienbare tijd weer werkelijk kunnen
ontmoeten, al is het in kleine groepjes.
De stuurgroep: Wim Huisman, tel.
(0314) 364 104), Hildo Hilbrands, tel.
(06-2839 3052.

Werkvakantie Ecuador afgelast; verwerkingcentrum wordt wel gebouwd
De werkvakantie van World Servants
Doetinchem naar Ecuador gaat voor
de tweede keer - en nu definitief niet door vanwege de huidige en
de te verwachte coronasituatie.
Een begrijpelijke beslissing, maar
een grote teleurstelling voor de
deelnemers.
Wat wel doorgaat is de bouw van
het cacaoverwerkingscentrum, zo
heeft World Servants ons toegezegd.
Zonder ‘Doetinchemse handjes’,

maar wel met het geld dat de groep
in Doetinchem via eigen bijdragen,
acties en sponsoring/donaties bijeen
heeft gebracht. Dus die inspanningen
van de deelnemers zijn niet voor
niets geweest. Iedereen die de acties
van World Servants Doetinchem de
afgelopen twee jaar financieel heeft
gesteund, nogmaals hartelijk dank
daarvoor. Ook namens de mensen
in Cotopaxi. World Servants zal ons
op de hoogte houden van de bouw
in Ecuador. Wij zullen dat met jullie

delen. Wat er overblijft van het geld
dat voor het Ecuador-project bijeen
is gebracht, zal worden bestemd voor
een volgend Doetinchems World
Servants-project. (Hans Bijleveld)
P.S. Het actievoeren is achter de
rug, maar de verkoop van Tony's
Chocolonely-repen gaat nog even
door. Zo lang de voorraad strekt.
Bestellingen via: hans_bijleveld@
hotmail.com

Vanwege de coronapandemie zijn er ook dit
jaar geen Doetinchemse handen die elders in
de wereld letterlijk ‘bouwen aan verandering’.
Dankzij het bijeengebrachte geld kan het
cacaoverwerkingscentrum in Ecuador wel
worden gebouwd.

5

DE

G

EMEENTE IN BEWEGING

Present Doetinchem
World Servants aan de slag in de
Achterhoek
Twintig jongeren van World Servants
en vijf begeleiders gaan deze zomer in
samenwerking met Present projecten doen
in Doetinchem en Bronckhorst. De jongeren
gaan aan de slag bij Het Passion, een timeout voorziening voor dak- en thuislozen in
Hummelo en bij de crisisopvang van Iriszorg
in Doetinchem. De jongeren zijn in totaal
tien dagen in de Achterhoek en logeren en
kamperen bij Het Passion.
Tijdens hun werkvakantie helpen de jongeren
bij het Passion mee bij de bouw van een kas,
een spoel- en inpakplaats en een open keuken
en bij het onderhoud van de moestuin.
Daarnaast doet een groep van vier vrijwilligers
mee met de begeleiding van de dak- en
thuislozen. De gehele groep zal gedurende
periode dat ze bij Het Passion verblijven,
sport- en spelactiviteiten voor de bewoners
organiseren.
Bij Iriszorg gaan de jongeren de woningen van
de crisisopvang opknappen. Daarnaast gaan
de jongeren ook hier sport- en spelactiviteiten
organiseren voor de bewoners.
Meer weten over World Servants, kijk dan op
www.worldservants.nl
Normaal dienen de World Servants bij
projecten in Zuid-Amerika, Azië en Afrika,
maar door corona gaan een aantal groepen
nu in Nederland op werkvakantie.
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Samen voor een groene en sociale
omgeving
Present Doetinchem heeft op zaterdag 17
april tijdens een speciale Sociaal Groen-dag
met 14 vrijwilligers vijf tuinen opgeknapt. Bij
Sociaal Groen helpen groepen vrijwilligers
bij het duurzaam beplanten van tuinen
van kwetsbare mensen. Mensen die door
gezondheidsproblemen, een beperkt budget
en klein sociaal netwerk zelf niet in staat zijn
om hun tuin goed te onderhouden. Present
Doetinchem coördineert dit project.
Met het project Sociaal Groen wil Present
mensen met elkaar verbinden en buurten
in Doetinchem vergroenen. Present wil de
komende jaren ieder voorjaar vijf en ieder
najaar vijf tuinen duurzaam gaan beplanten.
“De planten die we willen gebruiken, hebben
een eigen functie, zoals insecten aantrekken
en water vast houden.
Present is nog op zoek naar groepen
vrijwilligers die in het najaar van 2021 willen
meedoen tijdens een Sociaal Groen-dag en
naar vrijwilligers die voor een afgebakende
periode een tuin willen onderhouden. Lijkt
het jou leuk om met een groep van jouw kerk
een tuin opnieuw aan te planten of vind je
het leuk om een tuin te onderhouden en af
en toe een praatje te maken met de bewoner?
Meld je dan aan als vrijwilliger voor Sociaal
Groen bij Josefien Nahuis, projectcoördinator
van Present Doetinchem, josefien.nahuis@
presentdoetinchem.nl of T 06 48608993.

2020: Kijken naar wat wél kon
Voor Present Doetinchem was 2020 vooral
een jaar dat in het teken stond van kijken
naar wat wél kon. En dat was nog best veel.
In totaal werden er 96 projecten gedaan,
waarbij 446 vrijwilligers in totaal 2.664 uren
aan de slag gingen. Al met al dus een jaar om
trots te zijn op wat we hebben bereikt en hoe
we ons hebben aangepast aan het ‘nieuwe
normaal’.
Wil jij ook iets betekenen voor iemand
anders?
Kijk dan op www.presentdoetinchem.nl
of neem contact op met Josefien Nahuis,
projectcoördinator van Present Doetinchem,
e-mail:
josefien.nahuis@presentdoetinchem.nl
of tel. 06-48608993.

Verslag Kids-avond april

Kerk-op-schoot-viering

Wat was het fijn om iedereen weer in het echt te zien! Om
elkaars namen weer wat op te frissen, startten we met een
namenspel. Vervolgens gingen we naar buiten voor een actief
tikspel, waarbij je van te voren niet wist wie de tikker was en
wie de bevrijder. Als je getikt was, verdween je uit het spel….
Maar de bevrijder kon drie keer iemand ‘vrijtikken’.

In april hebben we weer een online Kerk-op-schoot viering
gehouden. We hebben het verhaal van Bartimeüs met elkaar
beleefd. Hoe is het om blind te zijn en alleen te voelen, of te
horen, of te roepen? Ook keken we naar mooie platen van
de Kijkbijbel en luisterden we muziek die we thuis konden
meezingen.

Daarna gingen we weer naar binnen en stak Ina als teken van
Aanwezigheid een kaars aan en gingen we bidden. Ina las het
verhaal van Petrus voor, waarbij Jezus drie keer hem de vraag
stelde; “houd je van me?”. Ook het verhaal van Petrus en de
haan kwam naar voren. “Hoe zou het zijn als een goede vriend
van je doet alsof hij je niet kent? “ Hoe zou jij reageren?” “En
wat was de reactie van Jezus?” Zomaar een aantal voorbeelden
van vragen die we in de groep bespraken. Vervolgens deden we
nog een dansje (zingen mocht nog niet) op het liedje: ”onder,
boven, voor, achter”:
(Wel uitkijken dat je
niet misselijk werd) (-:
En sloten we de
avond af met een
estafette parcours,
waarbij bloemenzaadjes
werden gezaaid als
tekens van nieuw leven
en een nieuwe start.
Leuk dat
je erbij was!

De volgende Kerk-op-schoot-viering is op zondag 11 juli om
11:30 uur. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze viering
weer in de kerk met elkaar vieren. Het thema zal zijn ‘Vijf
broden, twee vissen’.
Tijdens Kerk-op-schoot diensten beleven de kinderen én
hun (groot)ouders het
Bijbelverhaal met alle
zintuigen. We vertellen het
verhaal, afgewisseld met veel
liedjes en belevingsgerichte
activiteiten.
Heb je zin om te komen?
Dan kun je je vooraf per
mail aanmelden bij Lotte
(lfvanderweg@gmail.com). We
hopen jullie allemaal weer te
zien!
Hartelijke groeten van Ds. Ina,
Nadine en Lotte

Hofkerk gaat de wijk in
Onder het motto ‘van Harte’
gaat een team van de Hofkerk
activiteiten ontplooien voor
bewoners van Doetinchem-Noord,
het gebied aan weerszijden van de
Haareweg.
Een pioniersteam van de kerkelijke
gemeenschap heeft het oog laten
vallen op het pand de Knoop
aan de Mullerstraat. Dat gebouw
Jorinde Hanskamp ontwierp
willen ze graag als inloopcentrum
dit logo voor de pioniersplek
gebruiken. De activiteiten zijn voor
een deel gericht op versterking van
de zelfredzaamheid, saamhorigheid en participatie in de wijk.
Aandacht voor zingeving is ook een belangrijk onderdeel. Het is de
bedoeling om zo mogelijk laagdrempelige vieringen te gaan houden
en een geloofsgemeenschap te vormen.
De pioniers zitten niet vast aan het idee van de Knoop. Ze zijn,
samen met buurtbewoners, ook bezig met het ontwerpen van een
tuin op het terrein van de vroegere school Het Pallet. Een tuin biedt
een scala aan mogelijkheden. Er kan groente verbouwd worden, in
een hoek kan een crossterreintje komen en er kan ruimte geschapen
worden voor bloemen. Rondom het plan voor de tuin is al een
netwerkje in de buurt ontstaan.
De pioniersplek ‘van Harte’ is op zondag 18 april van start gegaan.
Het pioniersteam bestaat uit vier leden van de Hofkerkgemeente:
Eddy en Coby Ebbers, Annette en Henry Hendriksen. Andy en Sarah
Tahitu van christengemeente Leef hebben zich bij hen aangesloten.
Het team is in de kerkdienst van 18 april onder handoplegging
‘uitgezonden’ om dit werk aan te gaan. In de dienst werd een
vergelijking getrokken met Barnabas en Saulus, die vanuit de
gemeente van Antiochië door de heilige Geest de wereld in werden
gezonden.
De pioniers kennen het gebied. Ze hebben er een paar jaar
rondgekeken, contacten gelegd en met een initiatiefgroep uit de
buurt op het voetbalveldje aan de Sabastraat een paar gezellige
middagen en (in weer en wind) een kerstviering in de open lucht
georganiseerd. Ze zijn op de hoogte van de noden die er leven onder
de mensen. “Er is veel gebrokenheid in de wijk. Eenzaamheid,
armoede, gebrek aan initiatief. Velen zoeken en tasten naar de zin
van het leven.” Het pioniersteam wil in woord en daad getuigen van
het werk van Jezus Christus. “Er zijn voor de mensen en stimuleren
dat ze er zijn voor elkaar’.” Annette Hendriksen vat het zo samen:
“Knoop relaties aan en getuig.”
“De kerk van Antiochië stond achter Barnabas en Saulus. Zo staat
ook de Hofkerk achter de zes. De zegenende handen gaan met jullie
mee”, zei ds. D. van de Streek in de kerkdienst.
Of het nu de Knoop wordt of de tuin, de pioniers leggen zich er niet
op vast. Het is een zoektocht. Luisteren is daarbij belangrijk: naar de
behoeften van de buurt, naar elkaar, naar God en naar de kerk die
hen gezonden heeft. “Luisteren door dienend in de buurt aanwezig
te zijn. Het zoekproces is op zich al mooi”, zegt Henry Hendriksen.
Ds. Helma van Loon en Janny Jansons woonden de kerkdienst
van 18 april bij namens de andere pioniersplek van Doetinchem,
Spoorzoeken in Slangenburg. Janny Jansons besloot haar
toespraakje door een taart in hartvorm aan de nieuwe pioniers aan
te bieden. (BvdH)

Dit artikel is gepubliceerd in het Doetinchems Vizier van12 mei 2021.
Tijdens de onthulling van de vlag waren Fairtrade-vertegenwoordigers
aanwezig uit Wehl, Doetinchem en Gaanderen. Fairtrade Wehl gaat
zaterdag 5 en zondag 6 juni Fairtrade bananen uitdelen tijdens de
lunch wandel/fietstocht die Wehl wordt georganiseerd door stichting
Dorpsfeest Wehl.

Een ontmoeting in Doetinchem-Noord
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Catharinakerk
De kerkdeuren zijn weer open!
Na een lange periode zijn er nu weer 30
mensen welkom in de vieringen op de vierplekken van de PGD. Wat mooi dat de deuren sinds Pinksteren weer open zijn, dat
we elkaar weer kunnen begroeten en samen kunnen vieren, ook al is dat nog maar
in kleine kring, maar toch. Open deuren,
zodat de levendige beweging, zoals op de
eerste Pinksterdag, van binnen naar buiten
en van buiten naar binnen, gestalte krijgt in
ons gemeenteleven.
Ondertussen is ook gebleken dat de vieringen online goed bekeken en door velen
thuis of elders meegevierd wordt. ‘Je mist
het pas als het er niet meer is’ is één van de
legendarische uitspraken van Johan Cruijff.
Zo zal het velen van ons vergaan zijn in
de afgelopen periode waarin veel vanzelfsprekendheden niet meer vanzelf spraken,
ook wat het kerkbezoek betrof. Wij zien er
naar uit u in de komende weken weer in de
kerkdiensten en elders te ontmoeten!
Bij de kerkdiensten en vieringen
Zondag 6 juni. In deze dienst van Schrift
en Tafel lezen we uit Johannes 3: 22-36,
over Jezus die doopte en ook Johannes. En
de discussie die dan ontstaat met iemand
over het dopen. En over het getuigenis dat
Johannes de doper dan geeft. We vieren
ook de Maaltijd van de Heer. We delen
Brood en Beker en voeden daarmee onze
onlosmakelijke verbondenheid met Christus. Er is een zanggroepje dat de liederen
zal zingen. Elske te Lindert bespeelt het
orgel. Ds. Henk Makkinga is de voorganger.
We hopen, in verbondenheid met elkaar,
waar we ons ook bevinden, op een fijne
dienst.
Zaterdag 12 juni. Deze avond is er om
19.30 uur een Taizéviering in de Catharinakerk. Een verstillende viering met een
korte Bijbellezing, gebed, stilte en mooie
liederen van Taizé. Een kleine zanggroep,
bestaande uit Dick Davelaar, Hans van
Loon, Marjo Harmsen en Elske te Lindert
zal met op de vleugel Teun van der Steeg,
de liederen 4-stemmig zingen. In de kerk
zullen iconen van Taizé staan. We hopen
dat de deuren van de kerk dan voor deze
viering ook open zijn. Zo niet, dan is deze
viering ook via kerkdienstgemist.nl te volgen. Liturg is ds. Henk Makkinga.
Zondag 13 juni. Op deze tweede zondag na
Trinitatis gaat het over de bron van levend
water en luisteren we naar het evangelie uit
Johannes 4: 5-26, de Samaritaanse vrouw
bij de Bron. Ds. Wijke Greydanus gaat voor
in deze viering en Elske te Lindert is de
organist.
Zondag 20 juni. Jezus heeft ons veel gelijkenissen gegeven. Deze zondag staan
we stil bij een paar ervan uit het Evangelie
volgens Marcus (4: 26-34) over zaad, en
hoe het vrucht draagt en zelfs zo groeit dat
8 er vogels in nestelen. We leggen daar Eze-

Liturgisch Trio
Gekuierd met God?
Op het moment dat ik deze column schrijf
staan we vlak voor Pinksteren. Hét feest van
elan, hoop en enthousiasme. Dat laatste
woord betekent van oorsprong zoiets als “God
in je hebben” of “in God zijn”. En dat raakt
aan Geest-drift. Al met al is er met de komst
van de heilige Geest veel beweging. Zo waait
er op die eerste Pinksterdag een flinke wind
door het huis waar de leerlingen van Jezus bij
elkaar waren. Het bracht hen en het brengt
ook nu mensen in beweging. Er gebeurt wat.
Het hoort bij geloven, bij kerk-zijn, zeker door
Pinksteren, al die levendigheid en soms zelfs
uitgelatenheid. Dat enthousiasme en élan.
Maar hoe was dat in de afgelopen tijd? We
werden nogal teruggeworpen op onszelf. We
moesten elk op ons zelf, want samenkomen
zat er niet in, proberen met God onderweg te
blijven. Iemand zei tegen mij: “heb je in deze
coronatijd nog een beetje met God gekuierd?”
Kuieren is op je gemak wandelen. Daar klinkt
weinig enthousiasme in door. Maar dat past
op de een of andere manier ook wel bij zo’n
tijd van isolement, van lockdown en soms van
quarantaine. Maar dat je dus niet alleen gaat.
Ik ben benieuwd hoe u dat hebt ervaren. Wat
het inderdaad kuieren met God? Of misschien
helemaal niet? Wat heeft deze coronatijd het
gebracht? We moeten het er in de komende
tijd maar eens over hebben.
chiël (17: 22-24) naast, over hoe een twijgje
van de ceder geplant wordt en zal groeien.
Voorbeeldverhalen om vertrouwen te mogen ontvangen. Elske te Lindert bespeelt
het orgel en een zanggroep zal de liederen
zingen. Voorganger is ds. Henk Makkinga.
Zondag 27 juni. Op deze zondag gaat ds.
Joop Jansen Schoonhoven als onze gastvoorganger voor. Elske te Lindert bespeelt
het orgel. Welkom!
In verbinding
In de afgelopen maanden hebben we na afloop van de vieringen kunnen genieten van
de foto’s die Jan Kuiperij, Sanne Mooij en
Bart Bosmans hebben gemaakt. Zo waren
we als gemeente even letterlijk bij elkaar in
beeld. Hartelijk dank daarvoor!
Huwelijksjubileum
Op 4 juni is het echtpaar Stoltenborg-Teunissen 50 jaar getrouwd. En op 16 juni zijn
Died en Josephine de Bruijn ook 50 jaar
getrouwd. We feliciteren hen van harte met
deze huwelijksjubilea en bidden hen alle
goeds toe.
Pastoraal
Mw. T. Berrevoets heeft in het Slingeland
Ziekenhuis een operatie ondergaan, maar
mocht intussen weer naar huis. We wensen allen die ziek zijn of herstellen van een
operatie, thuis, in het ziekenhuis en zorghotels strekte toe.

Maar ergens begint
het nu dan toch wel
te kriebelen, nu het er
op gaat lijken dat er
steeds weer een beetje
meer kan. En dat we
weer samen kunnen komen. Want
de kerkdeuren gaan
na lange tijd weer
open. Wat mooi en
betekenisvol dat dat nu met Pinksteren gaat
gebeuren!
Het is nog niet zo ver dat we ook samen mogen
zingen. Maar voor de eerste keer dat we weer
samen mogen zingen schreef Martin de Geus
een prachtig lied:
“Er is een stilte die kan zingen
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn we verrukt en ontroerd.”
Kuieren, ok! Maar als het even kan dan toch
wel weer “voluit” gaan. Met enthousiasme.
Hoe we het wenden of keren, dat enthousiasme steekt (vanzelf?) altijd weer de kop op.
En werkt op de een of ander manier ook weer
aanstekelijk.
Dat we met elkaar een mooie tijd tegemoet
mogen gaan!
Henk Makkinga

Intenties voor de gebeden
Nu de deuren van de kerk weer open gaan
op zondag kunnen ook gebedsintenties
in het gebeden boek geschreven worden.
Maar u kunt ze ook mailen naar de predikanten.
Giften
Voor de Catharinakas ontvingen van we
van fam. N.N. een gift van €20 en via Bert
van der Haar een gift van €216 van de heer
M. Waarvoor heel hartelijk dank!
Digitaal elkaar ontmoeten
We hebben intussen een aantal keren een
digitale ontmoeting gehad. En dat was fijn.
We hebben afgesproken om dat op 22 juni
te vervolgen, ook al kunnen we op zondag
weer bij elkaar komen. Iedereen kan meedoen. Stuur dan een e-mailbericht naar
henkmakkinga@kpnmail.nl. U krijgt dan
persoonlijk de link toegestuurd waardoor
het mogelijk is om mee te doen.
Met een vriendelijke groet van huis tot huis
Ds. Wijke Greydanus en ds. Henk Makkinga
Dank
Graag wil ik mede namens mijn kinderen
en kleinkinderen alle mensen bedanken
voor de vele lieve en meelevende reacties
die ik mocht ontvangen na het overlijden
van Wout. Dit blijk van medeleven heeft
me goed gedaan. Lien Mes-van Andel

De Wingerd
Met Pinksteren zijn de deuren van de
vierplekken weer voorzichtig open gegaan. Het is alsof we na een winterslaap
uit ons holletje kruipen.
Ik hoop van ganser harte dat de deuren zo
snel mogelijk wagenwijd open gaan. En ik
ben benieuwd of het gemeenteleven uiteindelijk weer gewoon verder zal gaan als
voor de lockdowns of dat er toch her en der
wissels zijn gezet. We gaan het ontdekken.
De wissel die in ieder geval omgezet is, dat
we de vieringen nu met beeld uitzenden.
En zoals iemand uit de gemeente zei: "We
kunnen die mensen van de videodienst
niet vaak genoeg bedanken voor hun inzet." Achter de schermen hebben zij bergen met werk verzet en zijn in de loop van
de tijd de uitzendingen steeds beter geworden. Zij zijn in deze coronatijd een essentiële schakel voor het vieren en het gemeenteleven geweest. Wie zitten er in dat
team: Timon Schenzel, Marjo Harmsen,
Jeroen Harmsen, Norah Harmsen, Armen
Moeradjan, Kasper Hermes, Roel de Mos
en Casper van Hilten.
Mochten de deuren open blijven dan kunnen we alles weer rustig opstarten en ontdekken welk tempo daar bij past. Want een
hele maatschappij in bedrijf zal ongetwijfeld ook voor deze en gene wennen zijn.
Op 6 juni is er mogelijk na de reguliere
viering om 10.00 uur ook een interactieve
viering. Houd hiervoor de kerkgroet in de
gaten. Op 13 juni hebben we een viering
van Schrift en Tafel. De andere zondagen
zijn reguliere vieringen.
Meeleven
Gemeenteleden die ergens opgenomen
zijn of verblijven:
Marjolein Huizer, p/a GGNet Doetinchem,
Afdeling HIC, t.a.v. Marjolein Huizer,
Kruisbergseweg 29, 7009 BL Doetinchem.
Jeanne van den Steen-van Wijnen, p/a Den
Ooiman, Afd. Dorpsweg, K419, Groot Hagen 6, Doetinchem.
Janna Oude Luttikhuis-Kisjes, p/a Den
Ooiman, Rijksweg 67, 7011 DS Gaanderen
Mieke Ulrich, p/a Het Vijverberghuis, Acacialaan 73 7004 AN Doetinchem.
Bart van Vliet, p/a Antonia, Veldzicht, K8,
Industrieweg 115, 7061 AP Terborg
Bob Verbruggen, p/a Den Ooiman, afd.
Clematis, K B128, Groot Hagen 6, Doetinchem.
Overleden
Op 23 april is Helena Elizabeth Timmervan der Wolff op 88-jarige leeftijd in de
Heikant te Wehl overleden. Elders in de
Ontmoeting kunt u het In Memoriam lezen.
Tenslotte
In de afgelopen tijd heb ik twee keer €50

voor de Kerkkas ontvangen. Beide keren was
het een gift uit dankbaarheid. Zou u graag
persoonlijk contact hebben willen hebben
met iemand uit het pastorale team of met
mij, voel u vrij om contact op te nemen met
de pastoraal coördinator Ellen Ponds (064435 7084, pastoraatwingerd@gmail.com) of
ondergetekende. We nemen graag contact
met u op.
Houd moed, heb lief!
Ds. Ina Veldhuizen

Slangenburgse kerk
Wat is het fijn dat er weer dertig mensen
naar de kerk kunnen komen, zondags.
Hopelijk kunnen de activiteiten die op
andere dagen dan de zondag plaatsvinden in de kerk ook binnenkort weer
doorgaan, want ik verlang er erg naar om
alle groepsactiviteiten weer op te starten.
Het lijkt me heerlijk om elkaar te kunnen
ontmoeten en met elkaar in gesprek te
gaan. Hopelijk zit het weer de komende
tijd een beetje mee, zodat we zondags, na
de dienst, buiten koffie kunnen drinken.
We houden u op de hoogte via de zondagsbrief. Gelukkig heb ik de laatste tijd wel
aardig wat mensen gesproken. We hebben
de caravan op camping De Slangenburg
staan en vandaaruit is het voor mij makkelijk om mensen te bezoeken. Op dinsdag en
woensdag ben ik in Ruurlo, dus die dagen
kunt u mij niet verwachten. U kunt altijd
bellen, mailen of ervoor zorgen dat iemand
aan mij doorgeeft dat u graag bezoek wilt
hebben.
Onderscheiden
Het is alweer even geleden, maar op 26
april hebben twee leden van de vierplek
Gaanderen / Slangenburg een koninklijke
onderscheiding gekregen en dat vind ik
toch wel heel bijzonder. Het zijn Lies Ankersmit, onze beheerder, en Gerrit Brouwer (De Gaarde). Gerrit Brouwer is al 50
jaar organist. Een enkele keer speelt hij in
de Slangenburgse kerk, maar meestal begeleidt hij de gemeente van Gendringen.
Beiden waren erg verrast en zijn ook heel
blij met de waardering die eruit blijkt.
Leesrooster
In juni ga ik maar één keer voor in de Slangenburgse kerk. In de weken na Pinksteren
staat er iedere zondag een lezing uit het
evangelie van Johannes op het leesrooster.
Dat is niet gebruikelijk en kan best verrassend zijn. Niet alle gastpredikanten zullen
het rooster volgen, denk ik, maar zelf heb
ik er zin in. Het evangelie van Johannes is
anders dan de andere evangeliën. In het
vierde evangelie ligt het accent vooral op
Jezus en wie hij is en op de heilige Geest,
die ons helpt om Jezus te kennen.
Ad den Besten omschrijft Jezus op een
prachtige wijze en daarbij gebruikt hij alle
beelden die in het Johannes-evangelie

worden genoemd. Jezus is het brood van
God gegeven, het water ons ten leven,
het licht, de wijnstok van het leven, de
herder, de weg, de waarheid en het leven, en tenslotte zegt Den Besten: ‘Gij
zijt de zin van alle tijd’ en het lied eindigt
met een bede: ‘Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is’ (LB 653).
Dat het zo mag zijn en gebeuren.
Ds. Helma van Loon
Meeleven
Voor zover wij weten zijn er geen gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Zeker zijn er hier en daar moeilijkheden en verdriet om een lege plek of
andere gebeurtenissen. Wij wensen hen
toe dat zij steun vinden in hun geloof.
Fijn dat er met ingang vanaf Pinksteren
weer 30 mensen in de kerk mogen. Afstand houden is nog wel verstandig. Wij
wensen iederéén Gods zegen toe.
Giften
3 x €10 en €35 via Janny Kruisselbrink
en 2 x €10 via ds. Helma van Loon. Alle
gevers van harte bedankt!
Janny Kruisselbrink en Fieny Heurnink

Vierplek Wehl
Op zondag 4 juli zal in de Protestantse
kerk in Wehl het eerste exemplaar van
het boek ‘Drie eeuwen Protestantse
Kerk in Wehl’ worden overhandigd aan
de kerkenraad.
In verband met de corona maatregelen
gebeurt dit in aansluiting op de kerkdienst, welke via https://kerkdienstgemist.nl/stations/463 gevolgd kan worden. Het aantal in de kerk aanwezige
mensen is beperkt en hiervoor wordt een
persoonlijke uitnodiging verstuurd.
In de dienst gaan voor ds. Henk Boonen
en ds. Arja Oude Kotte, de twee laatste
predikanten van de zelfstandige Protestantse Gemeente Wehl. Hun thema voor
deze dienst is
‘Dankbaar gedenken en vieren’.
Het initiatief voor het boek kwam vanuit de kerkelijke gemeente, samen met
Thea en Willem Berendsen, die veel
interesse hebben in de historie van onze
gemeente. Zij hebben er uitvoerig onderzoek naar gedaan. Ook Gerrie Wams
heeft haar bijdrage geleverd. Er zijn veel
bronnen en materialen gebruikt en daarbij is er ook geput uit het archief en de
fotocollectie van de Oudheidkundige
Vereniging Wehl (OVW). Het resultaat
mag er zijn!
De leden van de Hervormde Gemeente
Wehl hebben door de eeuwen heen veel
bereikt in het overwegend katholieke
Wehl. Hoewel het plan voor een nieuwe
kerk dateert van 1719, kwam deze eerst
in 1721 tot stand. De kleine gemeente
bleef maar liefst 300 jaar lang zelfstandig.
9
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Een ieder die interesse heeft in deze
historie kan dit unieke boek bestellen. U
kunt hiervoor een bericht sturen aan:de
Oudheidkundige Vereniging Wehl
(OVW) ov.wehl@hotmail.com
of aan Frits Kranenbarg fak@kpnmail.nl
Het lijdt geen twijfel dat u er veel leesen kijkplezier aan gaat beleven!
Frits Kranenbarg,
voormalig kerkrentmeester

Pastoraat zorgcentra
Vuur ons aan, dat wij leven in uw liefde.
Blaas ons aan, dat wij dansen naar uw
pijpen.
Spreek ons aan, dat wij naar uw wil
handelen.
Drijf ons aan, dat wij op uw wegen wandelen.

Vuur ons aan
We hebben net Pinksteren gevierd. De
leerlingen werden door Gods Geest in vuur
en vlam gezet, zodat ze laaiend van enthousiasme de straat op gingen om te vertellen over Jezus. Het Bijbelboek Handelingen spreekt over tongen als van vuur. Vuur
geeft warmte, licht en vlammen, maar
soms ontbreekt het ons daaraan, soms
lijken onze vlammetjes uit te gaan en is het
moeilijk om het vuur brandend te houden.
Vandaar een gebed om vuur:
Geest van God, wij bidden om het vuur van
Pinksteren:
om het licht van het vuur
voor mensen in het donker
die de toekomst somber inzien
zonder uitzicht, zonder lichtpuntjes.
Dat er licht mag doorbreken.
om de warmte van het vuur
voor mensen in de kou
in de steek gelaten
aan de kant gezet

over het hoofd gezien
voorbij gelopen
Laat er liefde zijn.
om de vlammen van het vuur
voor mensen die burn-out zijn
Hun vuur opgebrand
vlammen uitgedoofd
lichamen uitgeput
bronnen opgedroogd
reserves opgebruikt
dat uw vuur wordt ontstoken.
Nieuwe geestelijk verzorger
Helmien Scholte is de nieuwe geestelijk
verzorger van Schavenweide. Op vrijdagen zal zij daar aanwezig zijn. Ik wens
haar een goede tijd in Schavenweide,
met inspirerende ontmoetingen en een
fijne samenwerking.
Hartelijke groet,
Ans van der Heiden

IN MEMORIAM
Op 23 april is Helena Elizabeth Timmer-van der Wolff op 88-jarige
leeftijd in de Heikant te Wehl overleden. Lenie en Wim namen zo lang
ze konden hun eigen plek in de Wingerd in. Van Wim hadden we in juni
2020 afscheid genomen en nu is ook Lenie overleden.
Lenie had Wim ontmoet op de kweekschool en beiden hebben zich met
hart en ziel ingezet voor het onderwijs. Lenie hield, samen met Wim,
veel ballen in de lucht. Ze kregen vijf kinderen, ze werkte fulltime in het
onderwijs, deed er soms een studie bij en ondertussen was de betrokkenheid bij geloof en kerk een vaste waarde. Toen Lenie en Wim gepensioneerd waren, kwamen ze vanuit het Westen naar Doetinchem. En
ook daar waren ze heel snel betrokken bij de Wingerd. Lenie hield van
muziek en zingen. Binnen mum van tijd was ze lid van de cantorij. Die
liefde voor muziek bleef. Hoe diep dementerend ze op een gegeven moment ook was, ze bleef muziek herkennen. Ze is langer blijven neuriën
dan dat ze nog woorden uitsprak. Daarom hebben we haar herdacht in
de afscheidsdienst met Psalm 57:8 “Mijn hart is gerust, o God, mijn hart
is gerust, ik wil voor u zingen en spelen.” Dat haar herinnering tot zegen
mag zijn.
Ds. Ina Veldhuizen
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Op 25 april is Maria Clazina Jolink, Willemstraat 6, op 85-jarige leeftijd
overleden. Riet was geboren en getogen in Doetinchem. Haar leven
lang heeft gewoond in het ouderlijk huis. Ze had een opleiding gevolgd
tot chemisch laborant en heeft bij de AKZO dit beroep uit kunnen
oefenen tot aan de vut. Bach was een grote liefde van haar. Ze zong
graag bij het Bachkoor in Doetinchem en wilde bij haar uitvaart graag
de koorstukken laten horen uit de cantate ‘Wachet auf’. Deze cantate
vertolkte voor haar de roepstem van Christus, die middels het avondmaal toonde dat verbinding met elkaar en het delen van wat je hebt van
het grootste belang zijn. Haar zus en haar kinderen waren belangrijk
voor haar en ze deelde veel met hen. Ze had het leven lang niet altijd als
eenvoudig ervaren. Het was soms moeilijk geweest. Maar het vertrouwen dat God de bodem onder haar bestaan was, gaf haar veel kracht
in het leven. In februari hoorde ze dat ze alvleesklierkanker had. Haar
gezondheid ging snel achteruit. De koorstukken uit de cantate hebben
we nog in verschillende bezoeken samen geluisterd. Boven haar kaart
stond: Als raken verbinden wordt, volgt delen vanzelf. Dat zou ze graag
willen meegeven aan de mensen om haar heen. Dat haar herinnering
tot zegen mag zijn.
Ds. Ina Veldhuizen

Op 26 april overleed Antonius Johannes Josephus Orriëns in de leeftijd van 80 jaar.
In 1968 trouwde hij met Jannie Berendsen, hun huwelijk werd in een
oecumenische viering in de kapel van de St. Willibrordsabdij gezegend.
Het beste uit de twee tradities waar ze uit kwamen, rooms-katholiek en
protestant, kwam in hun leven samen.
Ton was een aimabel man, die gedurende zijn leven veel mensen met
raad en daad ter zijde heeft gestaan. Hij was o.a. actief in de uitwisseling
met onze partnergemeente in Dresden. Een aantal jaren geleden werd
hij ziek, maar kon ondanks zijn ziekte prima functioneren. Toen in het
voorjaar van dit jaar bleek dat er geen behandeling meer mogelijk was
ging de gezondheid van Ton snel achteruit. Kort voor zijn overlijden
ontving hij in bijzijn van zijn vrouw en kinderen de ziekenzalving waarbij zijn lievelingstekst uit het Johannesevangelie gelezen werd: ‘In het
huis van mijn Vader zijn vele woningen’. Dat er bij God zoveel ruimte is,
dat vond Ton prachtig.
Dankbaar voor de jaren dat hun leven met elkaar verbonden waren
hebben op zijn vrouw Jannie, hun kinderen en kleinkinderen hem in
liefde losgelaten. De afscheidsviering, voorafgaande aan de crematie,
vond plaats in de St. Willibrordsabdij. De cirkel was rond.
Ton Orriëns is gestorven, dat zijn gedachtenis tot zegen mag zijn.
Ds. Wijke Greydanus

bij de Belastingdienst ook hebben gedaan.
In de afscheidsbijeenkomst op 7 mei in crematorium Slangenburg luisterden we naar liederen van troost, hoop en licht. We stonden stil bij de
eeuwenoude woorden van de profeet Jesaja “Wees niet bang, want ik
ben met je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken en helpen.”
Liederen en tekst waren door Wout zelf uitgekozen. Zo baden we ook
een door Wout zelf bewerkte versie van het Onze Vader.
Wout Mes is rustig, vol vertrouwen en onbevreesd, over de grens van de
dood gegaan.
Bert van der Haar

Vrijdag 30 april overleed in zorgcentrum Schavenweide Gretha Rudy
Jenny Anny Veerbeek- de Graaf op de leeftijd van 84 jaar. Greet groeide op onder ‘de rook’ van de Grote kerk in Haarlem. Midden in deze
stad had familie De Graaf hun thuis en een eigen azijnfabriek. Greet was
creatief met kleurpotloden en verf, maar vooral met alles op handwerkgebied. Ze kon bijvoorbeeld kantklossen en quilten. Daarin was ze een
ware kunstenares. In het stadhuis van Haarlem werkte ze als restaurateur van wandtapijten. Zo kon ze van haar hobby haar werk maken.
Door haar huwelijk met Dick Veerbeek kwam ze in De Heurne te wonen. Omdat ze heimwee kreeg naar het stadsleven, gingen ze om het
weekend naar Haarlem waar ze in het centrum wandelden. De jaren in
Dinxperlo werden getekend door gemis, want in 1981 verloor ze haar
dochtertje Esther en slechts 7 jaar later moest ze afscheid nemen van
haar man Dick. Hij had in militaire dienst tbc opgelopen en daarna een
zwakke gezondheid gehouden.
Greet kreeg echter goede hulp van de bond van oud-militairen. Op een
bijeenkomst ontmoette ze Wim Gerritsen. Hij haalde haar uit de put.
Dankzij zijn positieve instelling kwam er licht in haar leven, maar ook
een vriendschap, die 25 jaar zou duren. Het was prachtig om te zien hoe
deze geliefden elkaar aanvulden. Ze grapten zelf: ‘de lamme leidt de
blinde’ als ze vertelden over hun wandelingen. Wim duwde de rolstoel,
maar Greet wees de weg, omdat Wim visueel beperkt is.
Greet had een lijst gemaakt met psalmen die het meest voor haar betekenden. Allemaal liederen over Gods betrokkenheid. Woorden uit deze
Psalmen lieten we klinken toen we in crematorium Slangenburg haar
lichaam uit handen gaven aan de levende God bij wie ze voor altijd in
goede handen is. Dat dit tot troost mag zijn voor Wim en alle anderen
die deze hartelijke, meelevende vrouw zullen missen.
Ans van der Heiden

We trouwden in 1962 en kregen vijf prachtige kinderen. In 1977 namen we samen een ingrijpende beslissing toen ik ging werken aan de
wederopbouw in ontwikkelingslanden. Het betekende weken, soms
maanden van elkaar gescheiden. Onvoorwaardelijke liefde was onze
basis. Wijnie klaagde nooit en heeft mij gesteund in moeilijke omstandigheden. De opvoeding van de kinderen kwam voornamelijk op
haar schouders terecht. Daarnaast begon ze weer met lesgeven aan
de PABO. Ze was een ondernemende, veelzijdige vrouw. Ze kon timmeren en schilderen, gordijnen naaien, kussens maken, kleren naaien,
kinderen helpen bij een verhuizing. Maar vooral was ze een liefdevolle
moeder en later oma die heel persoonlijke belangstelling had voor hun
leven en hun toekomst. Zo was ze ook bekend in de kerk en in de buurt
waar we woonden. Op de rouwkaart is ze gekenschetst met: “Altijd op
de achtergrond, maar in alles ons middelpunt.” Zo herinneren we haar.
Met haar lievelingslied “Ga met God en Hij zal met je zijn …” hebben
we haar uitgedragen. Op het kerkhof aan de Loolaan is haar lichaam
begraven. Zelf is ze bij onze Heer en in ons hart.
Johan P. Buwalda

Op 1 mei is Wout Mes op 90-jarige leeftijd overleden. Zijn leven was
nauw verbonden met God, zijn Schepper. Al praatte hij er niet veel
over, zijn verbondenheid sprak vooral uit zijn levenshouding. Uit zijn
zorgzaamheid, de bescherming die hij zijn vrouw Lien, de kinderen en
anderen gaf.
“Hij was een fantastische vader", zeiden zijn kinderen Marja en Paul.
Als er eens een kritieke periode was, wáren Wout en Lien er. Ook voor
zijn klein- en achterkleinkinderen was Wout een liefdevolle opa. Hij was
sterk op hen betrokken, ja een rots in de branding.
Wout Mes was een integer mens met een groot rechtvaardigheidsgevoel. In de kerk heeft hij allerlei functies vervuld en voor bewoners van
Den Ooiman heeft hij 25 jaar vrijwilligerswerk verricht. In de koren
waarin hij zong werd hij altijd al gauw voorzitter, of het nou in Sleeuwijk of in Doetinchem was. Dat allemaal op een bescheiden manier. Als
Wout met zijn rijzige gestalte ergens binnenkwam, veranderde er iets in
die ruimte. Toch was hij vooral dienend aanwezig, vanuit de innerlijke
overtuiging dat daar de betekenis van het leven ligt. Zo zal hij zijn werk

Op 2 mei is mijn lief Wijnie Buwalda-Schelling overleden. Ze is in Putten geboren op 10 oktober 1938, oudste van vier kinderen. Ze was net
geen 6 jaar toen haar vader, samen met 600 andere Puttenaren, werd
weggevoerd en niet is teruggekeerd. Het gezin verhuisde naar Kampen.
Toen haar broertje van 11 daar stierf aan leukemie was Wijnie 16. In die
tijd leerde ik haar kennen, nu 66 jaar geleden.
Wijnie ging naar Den Haag en volgde de NXX-opleiding tot docent
handvaardigheid, kinderverzorging en opvoeding; ik ging naar de HTS
in Leeuwarden. Eens in de zes of acht weken brachten we een weekend
door bij onze ouders. Zo leerden we al vroeg afscheid van elkaar nemen.

Op vrijdag 7 mei is Cees Verdouw overleden. Cees is in 1938 in Gouda
geboren. En als kind heeft hij tijdens de moeilijke jaren van de Tweede
Wereldoorlog zijn vader aan tbc verloren. Zelf is hij toen ook ziek geweest, maar mocht herstellen. Opgegroeid als jongere in de tijd van de
wederopbouw heeft hij ook zelf, en dat is bij zijn leven gaan horen, de
schouders er onder gezet, de handen uit de mouwen gestoken. We hebben hem gekend als een doener, een hard werkende en handige man,
die met zijn handen misschien wel meer zei dan met al zijn woorden.
Chauffeur-zijn was zijn lust en leven. Vele jaren heeft hij dat gedaan
voor de Stima, het Rode Kruis en GVM. En we zijn Cees dankbaar dat
hij zich ook ingezet heeft voor o.a. de kerk en Catharina Cultureel.
Op een groot aantal plekken heeft Cees gewoond, maar de liefde voor
Dinie bracht hem naar de Achterhoek. 57 jaar hebben Cees en Dinie lief
en leed met elkaar gedeeld.
De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds verder achteruit. Op 83-jarige leeftijd is hij overleden. In de dankdienst voor zijn leven in de Slangenburgse kerk, voorafgaande aan de begrafenis op de Slangenburgse
begraafplaats, hebben we samen met Dinie, de kinderen en kleinkinderen, stilgestaan en troost gezocht bij een tekst uit de profeet Jesaja: “Ik
vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift”. Deze tekst stond
ook op de rouwkaart. Gegrift staan in Gods handpalm, onuitwisbaar
met God verbonden zijn, zegt ons hoeveel God om mensen geeft. Het is
een liefde waarin mensen geborgen mogen zijn, ook over de grens van
de dood heen. Dat dat tot troost mag zijn voor ieder die zich met Cees
verbonden wist.
Henk Makkinga
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Evelien Wesselink
Medisch Pedicure en Medisch Pedicure Sport
Gespecialiseerd in:
 Voetzorg bij (semi-) professionele en recreatieve sporters

Elektriciteit wordt de
belangrijkste bron van
energie. Dit kan ook het
meest duurzaam worden
opgewekt.

 Voetzorg bij ziektes en aandoeningen met verhoogd risico
 Drukverdelingstechnieken bij pijnlijke likdoorns
 Nagelbeugeltechnieken bij ingroeiende nagels
 Camouflage van lelijk uitziende nagels
 Behandeling van schimmelnagels

Kijk voor meer informatie op onze website!
Wijkcentrum de Zuwe, De Bongerd 2a
7006 NJ Doetinchem

Koemate 58
7006 CK Doetinchem

(in huisartsenpraktijk Mast - Jonkers)

Tel: 06 – 21 65 75 27

Zonnepanelensystemen
Al sinds 2008 leveren wij compleet gemonteerde zonnepanelensystemen
op maat en afgestemd op de wensen van onze klanten. Bij ons kunt u
terecht voor advies over energiebesparing en wat u kunt doen om totaal
elektrisch -zonder gas- te wonen. Nieuwe ontwikkelingen zijn gewoon
in onze showroom te bekijken. Onder het genot van een kop
koffie vertellen wij u graag wat voor uw specifieke
situatie de beste oplossing is.

I

www.voet-plus.nl I

info@voet-plus.nl

ZELF VERHUIZEN
OF UITBESTEDEN?
Vraag vrijblijvend een offerte aan en vergelijk zelf!
WWW.JEROENSCHLECHTER.NL

Evo-energie BV
Zaagmolenpad 2
7008 AJ Doetinchem
0314 - 36 07 57

dragen
uit liefde
Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde.
Bel 0314-324667 of kijk op agelinkuitvaart.nl

• Tapijt
• Laminaat
• Matten
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• Gordijnen
• PVC-vinyl
• Horren
• Karpetten
• Binnenzonwering

www.woninginrichtingdoetinchem.nl

 DOETINCHEM
FABRIEKSTRAAT 24E
0314 - 346556

J

aarrekening PG Doetinchem 2020

Door de kerkrentmeesters is de jaarrekening 2020 van de Protestantse Gemeente Doetinchem opgesteld. Bijgaand
vindt u deze jaarrekening met toelichting verkort weergegeven.
De jaarrekening en de jaarrekening van
de Diaconie liggen van 21 juni tot en met
2 juli op het kerkelijk bureau ter inzage. U
kunt de jaarrekening in deze periode op
maandag, dinsdag en donderdag tussen
10.00 en 12.00 uur inzien.
Heeft u vragen over de jaarrekening of over
onderdelen ervan, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters,
Ger Middeljans, tel. (0314) 843 470. Mocht
u van opvatting zijn dat de jaarrekening zo
niet vastgesteld had mogen worden, dan
kunt u dit melden aan de scriba van de
Kerkenraad, e-mail: scribakerkenraad@
pgdoetinchem.nl
Toelichting op de jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020 ziet op een bijzonder
jaar waarin de gevolgen van de corona pandemie ook zichtbaar worden.
Balans
Gebouwen. Dit betreft het kerkgebouw De
Wingerd. De niet in de balans opgenomen
onroerende goederen zijn de Catharinakerk,
Driekoningenkapel, Slangenburgkerk, Wehlse kerk, Ons Huis, Elim, Stationstraat en 2
percelen landbouwgrond.
Liquide middelen. De gelden zijn verdeeld
over Rabobank, Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG), ING en ASN bank.
Algemene Reserve. Het vrij beschikbare vermogen bedraagt ultimo 2019: €2.433.298
Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves betreffen met name het garantiefonds
voor de vierplek Wehl. Bij de fusie is afgesproken dat een deel van het vermogen bestemd
is voor het instand houden van de vierplek
Wehl voor de duur van tenminste 10 jaar.
Baten
De werkelijke baten in 2020 bedroegen
€539.232. Begroot voor 2020 was €561.557.
Het verschil bedroeg €22.325. Het verschil
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een
onverwacht maar zeer welkome hogere opbrengst van de Actie Kerkbalans.

Overzicht baten en lasten 2020
2020
begroting
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

2020
werkelijk

72.502
20.000
392.000
47.300
531.802

38.759
16.441
445.939
38.093
539.232

96.300
34.000
2.500
310.233
18.100
32.000
115.480
54.700
1.500
664.813

88.009
12.875
2.130
296.976
40.267
27.775
111.141
56.158
1.348
636.679

Operationeel resultaat

-133.011

-97.447

Incidentele baten
Resultaat

-133.011

89.698
-7.749

45.000

-47.968

-88.011

-55.717

Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten overige gebouwen en eigendommen
Afschrijvingen
Pastoraat
Kosten kerkdiensten en activiteiten
Verplichte afdrachten aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten en bankkosten

Mutaties bestemmingsreserves
Resultaat naar algemene reserves

Lasten
De werkelijke lasten in 2020 bedroegen €636.679. Voor 2020 waren die begroot op €664.813. De lagere lasten worden met
name veroorzaakt door het wegvallen van activiteiten en lagere gebruikslasten als gevolg van de pandemie.
Incidentele baten
In 2020 heeft het college van kerkrentmeesters een legaat mogen ontvangen en is rekening gehouden met een legaat die
in 2021 zal worden uitbetaald. Op voorstel van het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad een bestemming
gegeven aan de opbrengst van de legaten waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd. Van de legaten is €15.000 bestemd voor de doorontwikkeling van de pioniersplek, is €10.000 gereserveerd voor een nieuwe geluidsinstallatie in De
Wingerd en een bedrag van €64.698 is gereserveerd voor verduurzaming van de kerken.
Resultaat
In de begroting 2020 werd een operationeel tekort geraamd van €133.011. Het werkelijke tekort bedroeg €97.447.
Het uiteindelijke tekort (inclusief legaten) bedroeg €7.749.
Ger Middeljans, penningmeester College van Kerkrentmeesters
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FYSIOTHERAPIE & SHOCKWAVE
HOGENBIRK DOETINCHEM

Onze High Power ShockWave
verandert levens!

Ook van u?

Heel veel mensen zijn bij ons met succes van hun
klachten af geholpen door onze speciale High Power
(gefocusseerde!) ESWT ShockWave behandelingen.
Schouderklachten, ook verkalkingen, peesontstekingen, o.a. hielspoor, achillespees, tennisarm, behoren door onze aanpak met weinig
behandelingen al snel tot de verleden tijd.

Fysiotherapie & ShockWave Doetinchem
Gezellenlaan 21, 7005 AX Doetinchem.: Tel 0314 394222
Kijk voor meer info op onze nieuwe website:

NIEUW ADRES,
ZELFDE SERVICE!

Print2Pack
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

0575 55 10 10
info@print2pack.nl

www.fysiotherapiedoetinchem.com

Persoonlijke en betrokken
uitvaartbegeleiding
in regio Doetinchem

184x132-adv-Print2Pack.indd 1

Al ruim
jaar
uw totaalinstallateur!

Grutbroek

•
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HOVO A&L organiseert in Doetinchem
cursussen in collegevorm op hoger niveau,
gericht op mensen vanaf 50 jaar.
HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel
van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Het programma van het nieuwe cursusjaar 2020/2021
omvat de volgende vakgebieden:
• Amerikaanse geschiedenis

• Het Midden-Oosten

• Architectuur

• Joodse cultuur

• Biologie

• Klassieke literatuur

• Economie

• Klimaat

• Engelse geschiedenis

• Kunstgeschiedenis

• Europakunde

• Muziek

• Filosofie

• Psychologie

• Geologie

• Religiewetenschappen

• Geschiedenis

• Russische cultuurgeschiedenis

• Geschiedenis van het christendom

• Sociale geschiedenis

Daarvoor belt u altijd eerst GUV!
Vertrouwde GUV kwaliteit en persoonlijke
dienstverlening. Nabestaanden waarderen
onze betrokken uitvaartbegeleiders
gemiddeld met een 9,7!
Ook als u elders verzekerd bent kan GUV u
helpen. Zelfs bij pakketverzekeringen van
Monuta, Yarden of Dela én zonder dat u
daarvoor extra betaalt!
Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!
Bel gratis: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

Herdenk & Herinner

GUV_PGD 20210131 90x128.indd 1

31-1-2021 15:09:58
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Voor uitgebreide informatie
en inschrijven, zie onze website
www.hovo-al.nl

GRAFMONUMENTEN

BOUW

-

EN

mbac

ht

INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR
Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Mogen wij u uitnodigen
uw herinnering vorm te geven?

RvN uitvaartzorg

Blijf in c ontact met uw kerk

Achterhoek
0314 765 001 24/7

Een verhuizing of huwelijk, de geboor te
of het overlijden van een gezinslid zijn
voorbeelden van veranderingen in de
registratie van onze kerkleden. Om de
registratie actueel te houden stelt uw kerk
het zeer op prijs als u deze veranderingen
w ilt doorgeven aan uw ouderling of
rechtstreeks aan het kerkelijk bureau.
Kerkelijk Bureau P GD
De Bongerd 4
7006 NJ Doetinchem
Tel. (0314) 390 660
E-mail: kerkelijkbureau@pgdoetinchem.nl

Liefde de grootste kracht op aarde.
Liefde overwint alles ...
Een bijzonder afscheid heeft niet
perse met geld te maken,
bijzonder kan je bereiken met
creativiteit, inlevingsgevoel, liefde en
soms met eenvoud.

Hoofdstraat 25
7035 AJ Kilder
0314 765 001

Ongeacht waar u verzekerd bent.
Wij voeren met ons team de uitvaart naar uw
wensen uit en regelen alle
formaliteiten met uw
verzekeraar.
DELA - Monuta - Yarden Ardanta - Nuvema - enz.
www.rvnuitvaartzorg.nl

24/7

De Stichting Catharina Cultureel wil door
fondsenwerving een bijdrage leveren
aan de exploitatie en het onderhoud van
de Catharinakerk en de Driekoningenkapel. Daarnaast streeft ze ernaar deze
kerkgebouwen toegankelijk te maken voor een breder publiek.
Een activiteit die naadloos aansluit bij deze doelstelling is de maandelijkse
boeken- en platenmarkt in de Catharinakerk. Deze vindt steeds plaats op
de eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur en op de vrijdag
daarvoor van 12.00 uur tot 20.00 uur.
U vindt er een grote sortering boeken: literatuur, wetenschap, hobby, tuinen
en boeken voor kinderen. En muziekliefhebbers kunnen er grasduinen in
een grote hoeveelheid lp’s en cd’s.

Rozengaardseweg 47 Tel. 32 55 12
Doetinchem

Adres van de stichting: Postbus 87, 7000 AB Doetinchem.
E-mail: info@catharinacultureel.nl

last met parkeren?
pak toch de fiets!

Voor iedereen
een passend
afscheid.
Ellen Wezendonk en André Zaalmink

Ds. van Dijkweg 21

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek om uw uitvaartwensen te
bespreken en eventueel vast te leggen. Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta
Keppelseweg 40, Doetinchem
T 0314 - 325 917 (dag en nacht bereikbaar)
E achterhoek@monuta.nl
I www.monuta.nl/doetinchem
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HEURNINK
HEURNINK
BOUW

BOUW
HEURNINK

Gaanderen
06 45749616
timmerbedrijftonnyheurnink@gmail.com

BOUW

SLOOT

PIANOSERVICE

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155
• Stemmen, onderhoud en reparatie
• Transport, verhuur en opslag
• Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
• Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

TUENTER
schilderwerken
GAANDEREN
Pinnedijk 12 - 7011 JG - Tel. (0315) 29 83 66

Pedicurepraktijk Cita v. Zwol

VOOR INLICHTINGEN KUNT U
CONTACT OPNEMEN MET HET
KERKELIJK BUREAU

Brudo adv 90x64.qxp_Brudo 90x64 15-08-17 16:30 Pagina 1

OPTIMAAL genieten van uw nachtrust...

Behandeling

overmatig eelt / likdoorns / kalk- /
ingroeiende nagels / wratbehandeling

Advisering over

dagelijkse verzorging
aanschaf schoenen / standafwijking

Kom dan eens een kijkje bij ons nemen. Wij helpen u
graag bij het maken van een goede keuze uit ons
brede assortiment één- en twee- persoons bedden
op comforthoogte, bodems, boxsprings, matrassen,
tienerkamers etc.
www.brudo.nl

In feite voor iedereen, maar vooral
voor mensen die veel staan en lopen

Geopend van 10:00 tot 17:30, ma. gesloten, vrijdag koopavond

Voor wie
Lid

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN.

Specialisatie

KN

WUOB
Diabetici / Reuma
Cosmetische voetverzorging
Schimmeldiagnostiek

Terborgseweg 53, 7001 GN Doetinchem, T (0314) 34 40 49

