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DOOF  & KATHOLIEK
Voorwoord 
Wij (Marcel, Astrid en Judith) hebben een druk jaar 
achter de rug. In deze nieuwsbrief leest u wat we 
vanaf mei hebben gedaan en kijken we vooruit naar 
2019. Dat wordt een jaar met veel veranderingen. 
Marcel gaat met pensioen, er moeten nieuwe 
pastores worden gezocht, we willen meer activiteiten 
gaan organiseren en we gaan kijken hoe we onze 
organisatie beter en efficiënter kunnen organiseren. 
Maar voordat we hiermee gaan beginnen, gaan we 
eerst genieten van vakantie en de mooie kerstdagen. 
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. Tot 2019!

Thuiskomen… 
Het is bijna Kerstmis. Dan vieren we Jezus’ geboorte. God wilde dicht bij de mensen zijn, en 
daarom stuurde Hij Zijn Zoon naar de aarde. Maria en Josef namen Hem gastvrij in hun gezin 
op. En daar leerde Hij het mensenleven: spelen, leren, werken. Hij paste zich helemaal aan 
aan de cultuur van de mensen. Maar Hij bracht ook Zijn eigen cultuur mee: rechtvaardigheid, 
liefde, gastvrijheid. Daarmee heeft Hij de mensencultuur verrijkt. Zo was Hij Gods cadeau aan 
de mensen. Dat is al 2000 jaar geleden, erg lang geleden. Is Hij nu al lang dood of al lang 
terug in de hemel, ver weg van de mensen? Nee, Hij is nog steeds bij ons. Hij is bij ons, als 
wij gastvrij zijn voor andere mensen. Niet alleen voor mensen die hetzelfde zijn als wijzelf, 
maar ook voor mensen die anders zijn dan wij: buitenlanders, mensen met een beperking, 
mensen met een ander geloof, enzovoort. Als we ons hart openen voor anderen, openen we 
ons hart voor Hem. En dan komt Hijzelf bij ons op bezoek. Mensen die anders zijn dan wij: 
als we hun gastvrij ontvangen, verrijken ze ons met hun cultuur. Open je hart voor andere 
mensen! Je wordt er ook zelf rijker van! We kunnen een cadeau voor elkaar zijn.
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Marcel Broesterhuizen bijna 70 jaar 
Volgend jaar wordt diaken Marcel Broesterhuizen 
70 jaar. Er gaan dan zeker dingen veranderen. Wat 
er gaat veranderen, kunnen we nu nog niet precies 
zeggen. We hebben geld aangevraagd voor het 
salaris van twee halftime pastors erbij, naast Astrid 
van Engeland. We wachten de uitkomst van die 
aanvragen nog af. Daarna zal Marcel met de 
bisschop gaan praten over zijn toekomst.

Secretaresse Judith 
Onze secretaresse, Judith Vogels is in juli 
getrouwd. Hierdoor is haar achter-naam 
veranderd naar Schuitvlot. Wanneer u mailt 
naar contact@doofenkatholiek.nl, zal zij 

Katholiek Dovenpastoraat nieuws

Katholieke kerkdiensten voor doven in Nieuwegein en Deventer 
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er weinig mensen kwamen naar onze 
kerkdiensten op deze locaties. Voor de pastores was het niet meer rendabel om 
de kerkdiensten op deze locaties voor te zetten. Hierdoor hebben we besloten om 
te stoppen met de locaties in Nieuwegein en Deventer. We hopen iedereen weer 
te zien op onze andere locaties.

Titus Brandsmakerk in Deventer Barbarakerk in Nieuwegein

Bestuur 
Sandra Hommers verlaat het bestuur per 25 januari 2019. Ze heeft zich 8 jaar 
ingezet voor het bestuur. We danken haar voor haar inzet. 

Carmen van Hoesel is toegetreden tot het bestuur. Haar functie is secretaris.  
We zijn blij met haar inzet. Daarnaast is ze ook actief in de werkgroep. 

René Spruit is is al 3 jaar actief voor het bestuur. Sinds 21 september is hij ook 
vice-voorzitter. Hiernaast zet hij zich ook in voor de werkgroep. 
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Werelddovendag 29 september 
Op 29 september was Wereld Doven Dag in Leeuwarden. Voor mensen uit het zuiden of 
het westen is dat natuurlijk ver weg. Maar de doven uit het noorden hadden nu eindelijk 
een keer een WDD vlak in de buurt. 
Katholiek Dovenpastoraat is er ook geweest met een info-stand. Zo wilden we ook contact 
leggen met doven in het noorden. Aan de info-stand hebben we met veel mensen contact 
gehad, veel persoonlijke gesprekken. We hadden ook een workshop voorbereid, maar die 
was niet duidelijk terug te vinden in het programma, en er is ook niemand naartoe 
gekomen. Dat zullen we de volgende keer anders aanpakken. 

Katholiek Dovenpastoraat activiteiten 2018

Ommel 

Zaterdag 27 oktober zijn we vanuit het Katholiek Dovenpastoraat op Bedevaart geweest 
naar Onze Lieve Vrouw van Ommel, Troosteres in elke nood. Ongeveer 70 doven zijn 
meegegaan.  
We begonnen de dag met koffie en vlaai, daarna een eucharistieviering, een heerlijke 
lunch in restaurant Nobis en tot slot een Mariaviering met Handoplegging.  
Pastor van Overbeek, kapelaan in Ommel en bij het Katholiek Dovenpastoraat, vertelde 
aan het einde van de viering ook nog het verhaal achter het bijzondere Mariabeeldje in 
Ommel.  
Het was een prachtige dag, waarop de liefde, nabijheid en warmte van Moeder Maria en 
God voelbaar was. En daarnaast was het ook een dag vol mooie en bijzondere 
ontmoetingen met elkaar. Iedereen ging gesterkt en bemoedigd terug naar huis!

Foto’s Ommel



Katholiek Dovenpastoraat activiteiten 2019

Lourdes 2019 
Van 6 - 11 oktober organiseren we een 
Bedevaart voor doven naar Lourdes. 
Hiervoor organiseren we in januari twee 
informatiebijeenkomsten.  

U kunt naar één van deze  
bijeenkomsten komen. 

1. Kapel van de Gelderhorst - Willy 
Brandtlaan 40, 6716 RK Ede.      

    12 januari 2019             
    14.00 – 16.00 uur 
Aanmelden via mail: a.vanengeland@gelderhorst.nl of app: 06-43502534 
                
2. Bisdomzaal - Parade 11, 5211 KL Den Bosch. 
    26 januari 2019 
    10.30 – 12.30 uur    
     Aanmelden via mail: contact@doofenkatholiek.nl 
  
Na de informatiebijeenkomst u zich aanmelden voor de bedevaart.  
Prijs bedevaart: € 650,-
Iedereen kan mee.  
Het is een zorgbedevaart, dus er gaan verzorgenden mee en een arts.

Familieberichten

Overlijdens 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn overleden: 
Tilly Hengstmengel-Holl (Rotterdam) 
Nidia Albertina-Westerhout (Leidschendam) 
Willy van Bergeijk (Eindhoven) 
Valentina van den Heuvel-Lathouwers (Ede) 
Mia Jonkman-Scheve (Raalte) 
Eddie van Kollenburg (Tilburg) 
Willy Lindenhof-den Biggelaar (Ede) 
Houkje Pasmans-Houtstra (Maastricht) 
Johan ten Seldam (Ede) 
Wim Splitthoff (Doetinchem)
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Pascalle Hessels 
Hallo, ik ben verpleegkundige, doof en gebruik gebarentaal. 
Wanneer kan ik u helpen?  
- Als u net uit het ziekenhuis komt en thuis moet 

herstellen.  
- Als het lichamelijk minder goed gaat: douchen/

wassen, wondverzorging, bloeddruk meten, verband 
verschonen, injecties en/of medicatie geven, etc. 

Vaak is het nodig ook andere dingen te regelen, zoals 
fysiotherapeut, contact met de apotheek, huisarts of 
ziekenhuis en het regelen van mantelzorg.  

Bent u niet helemaal tevreden over de thuiszorg of 
wijkverpleegkundige? Dan kan ik samen met u kijken hoe 
het beter kan.

Het hoofdgebouw van Kentalis 
Op 27 oktober is er een informatiedag geweest over de toekomst can het hoofdgebouw 
van Kentalis in Sint-Michielsgestel, het vroeger IvD. De gemeente Sint-Michielsgestel zal 
samen met Kentalis en de provincie Noord-Brabant zoeken naar een nieuwe bestemming 
van het gebouw. Er zijn nu nog geen concrete plannen. Het terrein van Kentalis zal een 
open verbinding hebben met het dorp. Het schoolgebouw van Compas (vroeger 
Theeredonk), het Broedersklooster en de internaatshuizen worden gesloopt. Het Carré 
(woningen voor volwassen meervoudig gehandicapten) en de school voor doofblinde en 
verstandelijk beperkte doven blijven staan. 

Ander nieuws

AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet van kracht. Foto’s van 
activiteiten van het Katholiek Dovenpastoraat, mogen niet zomaar 
op Facebook of op de website worden gezet. Eerst moet iedereen 
toestemming hebben gegeven, voordat het openbaar mag worden.

We werken ook aan een privacyverklaring en zetten die op de 
website. Wanneer dat klaar is, laten we het u weten.




