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Nieuwe website!! 
Op 12 juni 2017 gaat onze nieuwe 
website de lucht in! De website is 
helemaal vernieuwd, dankzij enkele gulle 
giften. De website komt boordevol 
informatie te staan over het katholiek 
dovenpastoraat. U kunt de website ook 
bekijken met uw mobiele telefoon. Wij zijn 
benieuwd naar uw commentaar!

Praag mei 2017: Deaf Catholic Europe  
Van 12 tot 15 mei was er in Praag een vergadering 
van Deaf Catholic Europe, katholieke doven uit heel 
Europa: Tsjechië, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, 
Ierland, Hongarije, Nederland, Malta, Oekraïne. Al 
deze landen hebben zichzelf gepresenteerd. 

In sommige landen gebeurt heel veel: dove diakens, 
dovenpastoraat en godsdienstonderwijs door doven. 

We hebben ook mooie vieringen gehad met dove 
priesters en diakens. 

Ook hebben we de prachtige stad Praag bezichtigd.

Dove diaken Pierre Van Duyse uit Frankrijk heeft 
informatie gegeven over de Internationale Lourdes 
Bedevaart voor Doven van 10-14 september 2018. 
De volgende ontmoeting van Deaf Catholic Europe is 
in 2019 in Polen.

U kunt ons ook op Facebook vinden! 
Katholiek Dovenpastoraat doet ook mee met Facebook. We 
hebben een openbare pagina “Katholiek Dovenpastoraat”. 
Maar u kunt zich ook aanmelden voor de besloten groep 
“Katholieke Doven”.

.



Judith Vogels 
Binnenkort komt Judith 
Vogels ons team als 
secretarieel medewerker 
versterken. Judith is 
jarenlang lid geweest van 
de Jongerencommissie

van Dovenschap.

Annemieke van Brandenburg 
Sinds maart 2017 is 
Annemieke van 
Brandenburg bestuurslid 
van het Katholiek 
Dovenpastoraat. Zij is 
lerares geschiedenis en 
levensbeschouwing 
geweest op Effatha. Nu 
is zij actief in 

verschillende organisaties van doven en lid 
van het bestuur van Dovenshoah. Wij zijn 
heel blij dat Annemieke ons bestuur komt 
versterken.


Jacqueline Rensen stopt ermee 
Sinds 21 april 2017 is  
Jacqueline Rensen 
gestopt met haar werk 
voor Katholiek 
Dovenpastoraat. Zij 
heeft vijf jaar voor ons 
gewerkt, en in die tijd 
heel veel voor ons 

gedaan. We bedanken haar voor al haar 
inzet! Bedankt voor alles, Jacqueline!


Astrid van Engeland 
Astrid van Engeland 
komt werken voor 
het Katholieke 
Dovenpastoraat, 
per 1 september. 
Astrid is zelf 
zwaarslechthorend/
doof en oudlleerling 
van de Martinus 
van Beekschool in 
Nijmegen. Zij is 15 jaar pastoraal werker 
geweest in de katholiek parochie van Raalte 
en omgeving. Sinds drie jaar is zij ook 
werkzaam als geestelijk verzorger op de 
Gelderhorst in Ede. Wij zijn blij dat Astrid ons 
komt versterken.

In het najaar zal haar installatie plaats vinden 
in een viering met Mgr. De Korte, bisschop 
van Den Bosch.

Pater van Vught 
overleden 
Op 31 mei is Pater 
Eugène van Vught 

overleden. Hij was al 
een hele tijd ziek, en 
werd verpleegd in Notre 
Dame in Tilburg. Op 3 
juni is hij 	 begraven, 
na een mooie 

uitvaartdienst, waar veel doven bij aanwezig 
waren. Pater van Vught was 87 jaar. Na zijn 
priesterwijding is hij eerst 25 jaar missionaris 
op de Filippijnen geweest, en daarna is hij in 
Nederland als pastor bij de doven gaan 
werken, vanuit het Instituut voor Doven in 
Sint-Michielsgestel. Na zijn pensionering in 
1995 is hij daar nog lang vrijwillig mee 
doorgegaan. Tot twee jaar geleden ging Pater 
Eugène nog voor in de heilige Mis in de kapel 
van Kentalis in Sint-Michielsgestel (vroeger 
IvD), onder andere in de vieringen op 
Kerstavond en in de Paasviering. Veel doven 
hebben dankbare herinneringen aan hem.

Wij wensen hem eeuwig geluk bij de Heer!
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September 2018: 
Internationale Lourdesreis voor Doven 
Van 10-14 september komen in Lourdes doven uit 
allerlei landen van Europa: Italië, Spanje, Polen,

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Ierland,

Oekraïne, Malta. De Franse dove diaken Pierre Van 
Duyse organiseert dit, samen met de Franse 

organisatie BIPEL. Hij heeft hierover in Praag informatie gegeven.

Wij willen dat zoveel mogelijk Nederlandse doven meekunnen, ook 
oudere doven, zieke doven en doofblinden. Er gaan natuurlijk ook 
tolken mee.

We hebben daarover gesproken met “Huis van de Pelgrim” in 
Maastricht. We hebben al drie keer samen met “Huis voor de Pelgrim” 
een Lourdesreis voor doven georganiseerd. We kunnen misschien 
aansluiten bij een Nederlandse bedevaart van 10 tot 16 juni, met een 
luxe bus: veel beter dan trein of vliegtuig.

Binnenkort krijgt u meer informatie!


Platform Dove Christenen 
Vroeger lieten doven van verschillende 
kerken elkaar links liggen, maar de tijd is 
veranderd. 


We hebben één 
Heer, één doopsel, 
één Evangelie. Als 
doven hebben we 
onze eigen cultuur 
en gebarentaal, en 
toch weten we zo 

weinig van elkaar. Dat kan toch niet!

Daarom hebben doven van verschillende 
kerken de werkgroep Platform Dove 
Christenen gevormd. Het doel is: elkaar  
steunen, activiteiten op elkaar af stemmen en 
informatie uitwisselen. 

In een brief van de werkgroep staat: "Het is 
goed als we bij elkaar komen, schouder aan 
schouder, samen te dienen, samen te strijden 
in woord en in werk in Zijn wijngaard.”

Ook het  Katholieke Dovenpastoraat wil 
hieraan meedoen.

Een woord voor het leven 
“De Vader heeft Mij zelf gestuurd, en precies 
zo zend Ik jullie nu” (Joh. 20,21).


Pasen: Jezus is 
verrezen. 

Hemelvaart: Hij 
gaat terug naar 
de Vader.

Nu moeten de 
leerlingen zelf 

verder gaan met Zijn werk. Maar ze durven 
niet. Dan komt met Pinksteren de Heilige 
Geest, en die geeft hun moed. Nu trekken ze 
zich niet meer terug, maar ze pakken aan. Ze 
hebben het begrepen: wij moeten Jezus’ 
werk voortzetten.

De Heilige Geest helpt ons daarbij. Hoe?

Hij legt wijsheid, liefde en trouw in ons hart,

en daardoor kunnen we openstaan voor 
andere mensen, ook als ze helemaal anders 
zijn dan wij zelf: luisteren, meeleven, 
vergeven en waarderen.
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17 juni 2017	  
Nieuwegein
Barbarakerk

Koninginnenlaan 1

3433CT  Nieuwegein

14:00 uur - 15:00 uur

Daarna koffie / thee drinken


18 juni 2017	  

Tilburg 
Parochiecentrum Vlaspit

Hoefstraat 201, 

5014NL  Tilburg

11.30 uur - 12.30 uur

Daarna Dovenclub 


24 juni 2017 
Den Bosch 
Kapel Zusters v.d. Choorstraat

Papenhulst 5

5211LC ’s-Hertogenbosch

15.00 uur - 16.00 uur

Koffie/thee vanaf 14.00


25 juni 2017 
Zoetermeer 
Gebarenplein Wezodo

5-meistraat 1

2712VD Zoetermeer

12.30 uur - 13.30 uur 

Daarna Dovenclub

                                                        
1 juli 2017

Amsterdam 
Lokaal “IJ-soos”

Daguerrestraat 69

1087AW  Amsterdam

11.30 -12.30 uur

Daarna gezellig samenzijn

  	 	  

2 juli 2017 
Rotterdam 
Swedoro

Michelangelostraat 46

3066NM Rotterdam

12.00 - 13.00 uur

Daarna Dovenclub


7 juli 2017 
Ede 
Kerkzaal “Zwaluw”

Gelderhorst

Willy Brandtlaan 40

6716RK Ede

10.30 uur - 11.30 uur

Vanaf 9.45 uur koffie drinken


4 augustus 2017 

Ede 
Kerkzaal “Zwaluw”

Gelderhorst

Willy Brandtlaan 40

6716RK Ede

10.30 uur - 11.30 uur

Vanaf 9.45 uur koffie drinken


18 augustus 2017 
Ede 
Kerkzaal “Zwaluw”

Gelderhorst

Willy Brandtlaan 40

6716RK Ede

10.30 uur - 11.30 uur

Vanaf 9.45 uur koffie drinken


18 augustus 2017 
Sittard 

St. Pauluskerk 
Generaal Whitestraat 2 
6135CN Sittard 
14:00 uur - 15:00 uur 
Daarna koffie en thee drinken 


20 augustus 2017 
Pius X - kerk 
Kardinaal de Jonghweg 71

5645EN Eindhoven 

14.00 uur- 15.00 uur 

Daarna Dovenclub


26 augustus 2017 
Den Bosch 
Kapel Zusters v.d. Choorstraat

Papenhulst 5

5211LC ’s-Hertogenbosch

15.00 uur - 16.00 uur

Daarna koffie drinken


1 september 2017 
Ede 
Kerkzaal “Zwaluw”

Gelderhorst

Willy Brandtlaan 40

6716RK Ede

10.30 uur - 11.30 uur

Vanaf 9.45 uur koffie drinken


2 september 2017 
Deventer 
Titus Brandsmahuis

Titus Brandsmaplein 2

7423EM Deventer

14.00 uur - 15.00 uur

Daarna koffie / thee drinken


3 september 2017 
Rotterdam 
Swedoro

Michelangelostraat 46

3066NM Rotterdam

12.00 - 13.00 uur

Daarna Dovenclub


15 september 2017 
Ede 
Kerkzaal “Zwaluw”

Gelderhorst

Willy Brandtlaan 40

6716RK Ede

10.30 uur - 11.30 uur

KERKDIENSTEN 

Redactie Doof & Katholiek 
Marcel Broesterhuizen	  

Wilt u geen nieuwsbrief meer 
ontvangen?                	                
Geef het dan door aan de redactie:  
contact@doofenkatholiek.nl 

IBAN-nummer: 
NL 87 ABNA 0442 3531 38 
t.n.v. RK Pastoraat voor Doven 
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