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Kom, heilige Geest! 
Het is al weer een hele tijd geleden, maar 
eindelijk is er weer een nieuwe nieuwsbrief, 
met veel onderwerpen: Lourdes, activiteiten, 
werkgroepen, van alles.

Binnenkort is het Pinksteren. Dan vieren we 
dat God ons de heilige Geest stuurt, God zelf 
die ons leidt en steunt in het dagelijks leven. 
De heilige Geest maakt ons echte volgelingen 
van Jezus: vrede, rechtvaardigheid, geloof en 
liefde verspreiden in onze eigen omgeving. 
Niet met grote woorden, grote daden, maar 
met de kleine, gewone dingen van het 
dagelijks leven. Niet alleen in de kerk, maar 
ook thuis, op het werk, op straat, in de 
dovenclub, in de supermarkt, in alle gewone 
alledaagse situaties.

In de gewone dingen van het dagelijks leven 
kun je zien of iemand echt een volgeling van 
Jezus is. Daarom bidden we met Pinksteren: 
Kom, heilig Geest


Werkgroep vernieuwd 
We hebben onze Katholieke Werkgroep 
anders georganiseerd.

We hebben nu een Werkgroep Activiteiten en 
een werkgroep Geloofsverdieping.

In de werkgroep Activiteiten zitten Astrid van 
Engeland, Hilda Havinga, Carmen van 
Hoesel, Corinne Munne, en Patty van 
Sambeek. Op de volgende bladzijde vinden 
jullie info over een bezoek aan het 
Catharijneconvent dat zij organiseren op 21 
juni.

In de werkgroep Geloofsverdieping zitten 
Marcel Broesterhuizen, Frank Voncken, René 
Spruit, Gitta van der Ham. Op de volgende 
bladzijde vinden jullie info over een 
geloofsgesprek dat zij organiseren op 14 
september.


Onze contactgegevens 
Katholiek Dovenpastoraat        
Skype: Katholiek Dovenpastoraat 
Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch      Facetime: doofenkatholiek@icloud.com 
E-mail: contact@doofenkatholiek.nl      Website: www.doofenkatholiek.nl 

Marcel Broesterhuizen, diaken       Astrid van Engeland, pastoraal werker 
m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl      a.vanengeland@doofenkatholiek.nl 
06-38895789          06-43502534 
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Uitstapje Catharijneconvent Utrecht 
Het Katholiek Dovenpastoraat organiseert 
een uitstapje naar het Catharijneconvent in 
Utrecht.

Het Catharijneconvent is een museum van 
kerkelijke kunst.


Wanneer?	 21 juni 2019

Tijd?	 	 13.30 – 15.30 uur

Wat?	 	 Rondleiding  ‘Inleiding in het 	
	 	 Christendom’

Kosten?	 € 14,- p.p. ; 65+ € 12.- p.p. ;

	 	 met museumjaarkaart gratis

	 	 (incl. koffie/thee)

Tolken?	 Tolk NGT en Schrijftolk


Er kunnen maximaal 30 personen mee. Vol is 
vol.

Iedereen komt met eigen vervoer naar 
Utrecht. 

We komen samen in het museum (Lange 
Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht).


Opgeven bij pastor Astrid van Engeland: 
a.vanengeland@doofenkatholiek.nl of via 
app: 0643502534


Iedereen is welkom: katholiek, niet-katholiek, 
protestant, anders gelovig, niet-gelovig. Voel 
je thuis bij ons!


Werkgroep Activiteiten: 

Patty van Sambeek, Carmen van Hoesel, 
Hilda Havinga, Corinne Munne en Astrid van 
Engeland

Bijeenkomsten voor geloofsverdieping 
Op 14 september organiseren we een paar 
bijeenkomsten over geloofsverdieping. 
We gaan dan op verschillende thema’s in, 
elke keer een ander thema, zoals: 
- Waarom geloven? 
- Wie is Jezus? 
- Wat is de Bijbel? 
- De kerk. 
Of misschien hebben jullie zelf nog een 
voorstel voor een thema. 

Eerste bijeenkomst:  
14 september, vanaf 12u30. 
Plaats:  
Stadsklooster Damiano, Van der Does de 
Willeboissingel, Den Bosch (2 minuten lopen 
van het station).  
Programma:  
12u30: zaal open 
13u: eenvoudige broodmaaltijd. Wij zorgen 
voor soep, koffie, thee en melk, en 
deelnemers brengen zelf iets mee om samen 
te delen. 
14u-15u: thema met discussie 
15u: afronden met gebed of overweging 
15u-16u30: gezellig nakletsen 
Kosten: 
Vrijwillige bijdrage 
Volgende bijeenkomsten: 
30 november en 9 februari 2020 
Opgeven:  
bij Marcel Broesterhuizen, 
m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl of app 
0638895789 

Werkgroep Geloofsverdieping: 
Frank Voncken, René Spruit, Gitta van der 
Ham en Marcel Broesterhuizen 
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Vakanties 
Astrid van Engeland, onze pastoraal 
werker, is nu op vakantie. Ze is naar 
Viëtnam van 13 mei tot 9  juni 2019. 
Marcel Broesterhuizen neemt de 
katholieke kerkdiensten over van Astrid. 
Marcel is bereikbaar op 0638895789 of 
m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl. 

Marcel Broesterhuizen heeft vakantie van 
1 juli - 28 juli 2019. Op maandag 29 juli 
begint hij weer. Astrid neemt het over van 
Marcel. Astrid is bereikbaar via 
a.vanengeland@doofenkatholiek.nl. 

Judith Schuitvlot 
Onze secretaresse Judith Schuitvlot is in 
verwachting van haar eerste kindje. Ze zou per 
17 juni met zwangerschapsverlof gaan, maar ze 
moet nu al rustig aan doen. Ze komt 30 
september weer terug. We wensen Judith en 
haar man Robbert en hun kindje allemaal het 
beste! Misschien gaat Corinne Munne haar in de 
tussentijd vervangen.  

Lourdes 6 tot 11 oktober 2019 
De voorbereidingen van de Lourdesreis gaan 
door. We zijn nu met 90 mensen: pelgrims, 
familieleden, vrijwiligers, dove jongeren als 
maatschappelijke stagiaires, tolken, pastors. We 
hebben hard gewerkt om de reis voor te 
bereiden: informatie geven, contacten met de 
VNB (bedevaartorganisatie), fondsenwerven. 
Dankzij verschillende fondsen, congregaties en 
ordes van paters, zusters en broeders hebben 
we nu al bijna al het geld dat we nodig hebben. 
Dat geeft ons een enorm gevoel van 
dankbaarheid! 

Marcel Broesterhuizen 70 jaar 
Op 3 juli wordt Marcel 70 jaar. Hij gaat 
wel minder werken, maar niet helemaal 
stoppen. Hij wil wel doorgaan met 
kerkdiensten en huisbezoeken, maar het 
andere werk wil hij afbouwen. Dat is 
alleen mogelijk als we opvolgers vinden, 
en vooral ook het geld om hun salaris te 
betalen. Daar zijn we druk mee bezig, 
maar we zij er nog niet! 
Marcel heeft einde januari een pauselijke 
onderscheiding ontvangen, Peo Ecclesia 
et Pontifice. Hij was echt stomverbaasd.
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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 

Activiteiten 
21 juni 2019: uitstapje naar Catharijne Convent in Utrecht (zie blz. 2) 
14 september 2019: bijeenkomst voor geloofsverdieping in Den Bosch (zie blz. 2) 
6-11 oktober 2019: bedevaart naar Lourdes 

Agenda Katholiek Dovenpastoraat 

Kerkdiensten voor doven t/m augustus 2019 
25 mei: Den Bosch, Papenhulst 5, 14:00 (H.Mis) 
26 mei: Zoetermeer, Wezodo, 5 Mei-straat 1, 12:00 (Communieviering) 
30 mei: Ede, Willy Brandtlaan 40, 10:30 (Oecumenisch, Hemelvaart) 
1 juni: Sittard, Whitestraat 2, 14:00 (H.Mis) 
2 juni: Rotterdam, Swedoro, Michelangelostraat 46, 12:00 (H.Mis) 
9 juni: Ede, Willy Brandtlaan 40, 10:30 (Oecumenisch, Pinksteren) 
15 juni: Amsterdam, Daguerrestraat 69, 14:00 (Communieviering) 
16 juni: Tilburg, Hoefstraat 201, 11:30 (Communieviering) 
22 juni: Den Bosch, Papenhulst 5, 14:00 (H.Mis) 
23 juni: Zoetermeer, Wezodo, 5 Mei-straat 1, 12:00 (Communieviering) 
21 juli: Ede, Willy Brandtlaan 40, 10:30 (Communieviering) 
2 aug.: Ede, Willy Brandtlaan 40, 10:30 (H.Mis) 
17 aug.: Amsterdam, Daguerrestraat 68, 14:00 (Communieviering) 
24 aug.: Den Bosch, Papenhulst 5, 14:00 (H.Mis) 

Contactpersonen
Amsterdam:  Christine Schadd 
Den Bosch:  Patty van Sambeek 
Ede:    René Spruit 
Eindhoven:  Wies en Annemie  
   van Doornmalen

Rotterdam:  Frank Voncken 
Sittard:   Sinne Sietzema 
Tilburg:   Frans Voogt 
Zoetermeer:  Carla van Hemert 
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