
         SINT  FRANCISCUS  PAROCHIE
                                                                 LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO

                                                           Bankrekeningno. NL22 RABO 0111 0470 05
                                                                 Contactadres: De Klepel 0571-272220
                                                                 Kerklaan 18, 7391 AN Twello
                                                                 e-mail:martinus.twello@franciscusenclara.com
                                                                 https://sintfranciscusparochie.com 

                                                                 PASTORAAL TEAM.
                                                                 Het pastoraal team is elke dag bereikbaar 
                                                                 van 9.00 – 20.00 uur voor dringende 
                                                                 pastorale zaken op 06-53154358.
                                                                 Drs. H.W.M. ten Have, pastoor

        Sebastian Gnanapragasam, parochievicaris
         Liturgie. 06 22779544

        Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken
                      Diaconie. 06 16912727
                      Mariska Litjes,  Medewerkster  

                                                                 Kindercatechese 055-5266500
                      secretariaat@franciscusenclara.com     

          2de Zondag v.d. Veertigdagentijd
          3de Zondag v.d. Veertigdagentijd 

Het beste dat je kinderen kunt meegeven,
naast goede gewoonten,
zijn goede herinneringen.

Sidney Harris

Doopouders gelukgewenst.

27 febr. – 13 mrt.  ’23 

mailto:secretariaat@franciscusenclara.com
https://sintfranciscusparochie.com/


De vieringen in de week van 27 febr. – 13 mrt. ’23 

Woensdag 1 mrt.:
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk

Donderdag 2 mrt.:
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk

Zondag 5 mrt.:
Om 9.00 uur: Euch. Viering m.m.v. Wo/Co koor 
                      Voorganger pastoor ten Have
Om 13.00 uur: Doopviering

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en
bezichtiging

Woensdag 8 mrt.: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk
                       
                         
Donderdag 9 mrt.:
Om 9.00 uur: Euch. Viering in de kerk

Zondag 12 mrt.: 
Om 9.00 uur: Euch. Viering m.m.v. Martinuskoor
                       Voorganger pastor Sebastian
.
Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en
bezichtiging

 
Lectoren/Lectrices:
Zondag 5 mrt.: Monique Derickx
Zondag 12 mrt: Carin Veldhuis
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Gastheren/Gastvrouwen:
Zondag 5 mrt.: Willemien Bonekamp
Zondag 12 mrt.: Wilma Biesterbos

Collectes:
De opbrengst van de collectes wordt bestemd voor het pastoraat 
en het onderhoud van de kerk. 
Extra collecte, elke zondag tijdens de Vastenperiode voor het 
Vastenproject. (zie blz. 8 in deze Pascha)

*********** 

KRONIEK.

Overleden:
6 febr.: Gerarda Johanna Maria Buitink-de Haan in de leeftijd van  
              88 jaar en wonende op de Nieuwenhof te Voorst.
9 febr.: Wilhelmina Maria Theresia Schutte-Holtkuile in de leeftijd 
              van 92 jaar en wonende op het Sint Jozef te Deventer.      

Wij herdenken:

Afscheid nemen is een langdurig proces
met pieken en dalen,
neem de tijd die je nodig hebt
en heb geduld met jezelf.

Wilhelmina Maria Theresia * Mien* Schutte-Holtkuile

Geboren op 31 mei 1930 op de Boerhaar als 4e dochter in het 
gezin Holtkuile-Albers, ze groeide op in een gezellig druk gezin. Ze 
leerde al jong Anton Schutte kennen en trouwden op 13 mei 1952  
en gingen in Twello wonen, waar 8 kinderen aan hun zorgen 
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werden toevertrouwd. Mien zorgde voor het huishouden, de tuin en
de dieren. Ze kon goed met naald en draad en de kinderen 
voorzag ze met regelmaat van een nieuwe outfit. Ze kon goed cake
bakken, ze maakte het lekkerste ijs en heerlijke balkenbrij. Op de 
zaterdag moesten de kinderen mee helpen om het huis en de 
buiten boel weer spik en span te krijgen voor de zondag. De dag 
van de uitvaart 17 februari, was het 40 jaar geleden dat Anton, 
vader en opa plotseling overleden was. Toen het huis aan de 
Voordersteeg te groot werd is Mien verhuisd naar de Vivaldistraat 
waar ze vele jaren fijn heeft gewoond. Ze heeft 13 kleinkinderen 
gekregen en 8 achterkleinkinderen waar ze heel trots op was, en 
die ze erg verwende met pannenkoek of een tosti en er was altijd 
wat lekkers bij oma. Toen haar gezondheid achteruit ging is ze 
naar een aanleunwoning bij de Martinushof gegaan. Tot haar 90e 
jaar fietste ze overal naar toe. Mien was een sterke vrouw die tot 
vorig jaar zelfstandig woonde. Toen haar dochter Anneke vorig jaar
plotseling overleed, (wat voor een moeder het ergste is wat je 
overkomt), ging haar gezondheid snel achteruit, haar suiker 
speelde op, door een val brak ze haar heup, waarna ze moest 
revalideren in het St. Jozef verpleeghuis. Daar werd ze tot op de 
laatste dag liefdevol verzorgd. Terwijl haar kinderen bij haar waren,
niet wetend dat het afscheid zo nabij was, gaf ze op 9 februari jl. in 
alle rust haar leven onverwacht snel terug aan haar Schepper. Op 
de gezegende leeftijd van 92 jaar werd ze in liefde losgelaten. Het 
levensboek van Mien was geschreven. Het wordt niet zomaar 
achteloos dichtgedaan, maar wordt open in Gods handen gelegd. 
We mogen erop vertrouwen dat ze herenigd zal zijn met haar man 
Anton en dochter Anneke, want over de dood wordt op ieder mens 
gewacht. Mien rust zacht in Gods hand.

************  
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GEBEDSINTENTIES.

Zondag 5 mrt. om 9.00 uur:

Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Freddy Scholten 
Senior; Fam. Lobbert; Fam. Kuster-Bloo; Fam. Gradus Streppel-
Ganzevles; Ouders Jo en Dien Berends-van Overbeek; Annie 
Dijkhof; Bernard te Riele; Ouders Henricus Johannes Korten en 
Hendrika Gerarda Korten-Mulder; Antonius Ignatius van den Belt; 
Jan en Riet Klunder-Kuster; Bernhard Havekes; Annie Weijn-van 
Gurp; Herman Broekhof; Johannes Bernardus Joseph Streppel;
Martha en Antoon Dashorst-voor de Poorte; Ouders Biesterbos-
Kamperman; 

Zondag 12 mrt. om 9.00 uur:

Echtpaar Bijsterveld-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Freddy 
Scholten Senior; Fam. Biesterbos-Zuethof; Antoon en Gerda Pol-
Pelgrim; Fam. Bourgondien-Mulder; Wilhelmus en Aleida 
Hulleman-Timmer; Pastor Anton Hulleman; Marietje Havekes-
Tijhuis; Wilhelmus Antonius Dijkhof; Bernardus Johannes Weijn en 
Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker; Fam. Ruigrok-van der 
Ploeg; Ouders Boerkamp-Streppel; Jgt. Antonius Hendrikus 
Casteel; Fam. Wichers Schreur-Harmelink; Frans Elizen; 
Harrie Bouwmeester; Annie Notten-Revenberg; 

************

AGENDA.
Maandag 27 febr.:
19.30 uur: Torenwachtersbijeenkomst
Donderdag 2 mrt.:
20.30 uur: Wo/Co koor
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Maandag 6 mrt.:
13.00-16.00 uur: Zonnebloem Noord-West
19.30 uur: Commissie beheer begraafplaats
Donderdag 9 mrt .:
20.30 uur: Wo/Co koor

***********  

Coördinatiegroep H. Martinus Twello
Mieke van Schaik, telefoon 0571-274667, 
mvanschaiktwello@gmail.com
Jos Koers, telefoon 06-26365962, jos.koers@concepts.nl
De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen, 
ideeën en/ of eventuele problemen.
Pastoraatsgroep eucharistisch centrum
Mevr. T. Hendriks-Ganzevles, tel. 055-3232036, 
martien.treeshendriks@gmail.com  
Mevr. A. Ellenbroek, tel. 055-2071330, acellenbroek@gmail.com

************  

Bezoek van een pastor
Als u het op prijst stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag 
thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en 
donderdag van 9.00-17.00 uur.

 ************ 
NaastenhulpVoorst
NaastenhulpVoorst een samenwerkingsverband van diaconieën en
caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst.
We helpen waar we kunnen
www.naastenhulpvoorst.nl

************

6

http://www.naastenhulpvoorst.nl/
mailto:acellenbroek@gmail.com
mailto:martien.treeshendriks@gmail


Ogen en Oren van Martinus
Je zal maar eenzaam zijn of ziek óf je zal maar in een verpleeg- of 
ziekenhuis verblijven. Wij van de Martinuskerk willen daar graag 
aandacht aan schenken. U kunt ons daarbij helpen door namen 
van die betreffende parochianen door te geven aan de leden van 
de coördinatiegroep of aan het secretariaat, tel: 0571-272220. Zo 
willen we als geloofsgemeenschap van de Martinuskerk proberen 
onze medemens nabij te zijn.

************
Inleveren copy Pascha
De volgende Pascha verschijnt op zondag 12 mrt. Deze Pascha is 
weer voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk zondag 5 mrt. binnen te 
zijn via email: martinus.twello@franciscusenclara.com of in de 
brievenbus van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden?

************

Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello
Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die 
plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk Duistervoorde 
Twello te volgen via internet. 
Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze parochie
www.franciscusenclara.com, klik in het menu aan de linkerkant, 
KERK.TV uit Twello.

************  
Boekjes met meditaties

Achter in de kerk liggen boekjes met meditaties voor in de 
Vastenperiode.
U kunt tegen een vrijwillige bijdrage een boekje “van As naar 
Opstanding” meenemen. De richtprijs is € 4,00.

************  
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Vastenactie 2023  
Zonder huis geen leraar, zonder leraar geen les.

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

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

Betere kansen op arbeidsmarkt
Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare 
opleiding bieden die hen in staat stelt om zelfvoorzienend te 
worden. Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan 
de leraren geen hoog salaris worden betaald. Om toch leraren aan 
te trekken, en te houden, stelt CYDC woningen voor hun en hun 
gezinnen ter beschikking. Dankzij de komst van de ervaren chef-
kok Banda werd een samenwerking met safari-lodges van het 
South Luangwa National Park (op 1 uur afstand) aangegaan. De 
studenten kunnen daar stage in de keuken lopen om 
praktijkervaring op te doen. Dit verhoogt hun kansen op een baan, 
na het behalen van het diploma.
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Noodzaak van woonruimte
Het bieden van een huis maakt de komst naar het afgelegen 
Chikowa waarschijnlijker. Als de chef-kok met zijn gezin ter plekke 
kan wonen is de waarschijnlijkheid, dat hij blijft, groter. Anders trekt
hij zich terug naar de stad waar het salaris hoger is. De nieuwe 
cursus stopt vervolgens en het leeraanbod voor de studenten 
vermindert. De verwachte bouwtijd van zijn huis is zes maanden. In
die tussentijd is er tijdelijke huisvesting voor de docent en verblijft 
zijn gezin nog in de hoofdstad Lusaka. Het CYDC zal de bouw in 
eigen beheer en zoveel mogelijk met eigen krachten uitvoeren. 
CYDC heeft ervaring met soortgelijke bouwprojecten. Er staan 11 
huisjes op het schoolterrein die door leraren, medewerkers en 
(Fidesco-) vrijwilligers bewoond worden. 

Tijdens de viering op zondag 5 maart zal er aandacht besteed 
worden aan deze actie en zal er ook voor gecollecteerd 
worden. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL21 INGB 0000 
0058 50 t.n.v. Vastenactie in Den Haag. Wilt u daarbij het 
verplichte projectnummer 402165 vermelden s.v.p.? Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op de website van onze parochie.

M.O.V.
************

Mooie waardering voor Sant’Egidio

Op zaterdag 11 februari was er een landelijke inspiratie dag in 
Hilversum. Op deze dag is er een inspiratieprijs worden uitgereikt 
door het Kansfonds. Sant’Egidio Apeldoorn was hiervoor 
genomineerd en heeft deze Kans Inspiratie prijs gewonnen.
Wij feliciteren Ronald en Gea Dashorst en alle medewerkers van 
harte met deze prijs.
Voor meer informatie; kijk in de nieuwsbrief of op onze website.

************
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Oecumenische meditatiebijeenkomst in gebouw Irene

Elke eerste donderdag van de maand is er een 
meditatiebijeenkomst in Gebouw Irene, Dorpsstraat 10 in Twello. 
Van 19.00 uur tot 20.00 uur. Nadien is er koffie of thee voor de 
liefhebber.
Iedereen is welkom!
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor deze 
bijeenkomsten. Je hoeft je van te voren niet op te geven.

Een moment van rust en verkwikking voor de ziel. Stilte, gebed, 
persoonlijke reflectie op Bijbelwoorden en muziek helpen ons om 
dichter bij onszelf en de goddelijke werkelijkheid te komen. 

Iedereen is van harte welkom bij deze oecumenische, bezinnende 
bijeenkomsten.

Graag tot ziens!
Rita Vermeltfoort
Tel. 06 10649215
r.vermeltfoort@upcmail.nl

************  

Concert 'De 7 kruiswoorden'

Op zondag 2 april is er om 19.30 uur in de Martinuskerk een 
concert 'De 7 kruiswoorden'. Het is een afwisseling van gesproken 
tekst en muziek met betrekking tot het lijdensverhaal. De teksten 
worden gelezen door Thea Engelen (bijbeltekst van het 
lijdensverhaal) en door Jannie en Emile Hilgers (meditatieve 
teksten). Passiemuziek van diverse componisten wordt verzorgd 
door Mole's Quartett, bestaande uit Yvonne Hemel en Andrea 
Oomes (zang), Franca Kranen (fagot) en Hans Mol (klavier).
Het geheel duurt ongeveer één uur.

************  
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