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Vrede in ons hart 
2000 jaar geleden werd Jezus geboren, en dat vieren we nog steeds elk jaar op Kerstmis. Zo lang 
geleden, en toch vieren we het nog steeds. Waarom toch? Hij was toch maar gewoon de zoon van 
een timmerman, uit een dorp van niks, Nazaret? Hij was toch geen koning, keizer, of een beroemde 
geleerde? We vieren dat nog steeds omdat in Jezus God bij de mensen is komen wonen. God wil 
geen verre God zijn, ver voorbij de wolken en de sterren, maar Hij wil bij de mensen zijn. En Hij 
wilde niet bij de mensen komen als een keizer of machtige heerser, maar kwetsbaar en klein: als een 
gewoon kind, van eenvoudige ouders. Zo wilde Hij liefde en vrede komen brengen. Dat liep voor 
Hem niet goed af, want Hij is gestorven op een kruis, voor ons. Maar dat is toch al lang geleden, 
2000 jaar? Waarom moeten we dat nog steeds vieren? Omdat we geloven dat Jezus nog steeds bij 
ons is. We kunnen hem niet zien, we kunnen hem niet aanraken, maar we kunnen het wel ervaren. 
Als er vrede en alle goeds is in ons hart, in onze onderlinge contacten, dan weten we dat Hij nog 
steeds bij ons is. Dat vieren wij met Kerstmis.


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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Nieuws Katholiek Dovenpastoraat 

Judith Schuitvlot 
Op 6 juli 2019 hebben onze medewerkster Judith Schuitvlot 
en haar man Robbert een wolk van een dochter gekregen: 
Anna. Ze zijn natuurlijk van harte gefeliciteerd! We wensen 
Judith, Robbert en Anna veel levensgeluk! 


Toos Kroef 
Op 25 juni 2019 is de voorzitter van ons bestuur 
teruggetreden, om gezondheidsredenen. Zij is negen jaar 
voorzitter geweest van ons bestuur. We hebben Toos 
leren kennen als iemand die zich met hart en ziel, maar 
ook met veel zorgvuldigheid en precisie inzette voor het 
dovenpastoraat. Het zal heel moeilijk zijn om een goede 
vervanger voor haar te vinden. In het huishoudelijk 
reglement van het Katholiek Dovenpastoraat staat dat de 
voorzitter zelf doof moet zijn.


Patricia Verhoeven-Taks 
We gaan ons secretariaat uitbreiden van 8 naar 16 uur. Daarom komt naast 

Judith Schuitvlot ook Patricia Verhoeven voor 8 uur in dienst van het Katholieke 
Dovenpastoraat. We wensen haar veel succes toe! Patricia is zelf doof en oud-leerling 
van het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. 

Pater Ben Jorna 
Op 6 oktober is overleden pater Ben Jorna. Hij was 82 
jaar, maar heeft de laatste acht jaar bijna maandelijks de 
Eucharistieviering voor de doven op de Gelderhorst 
gedaan. Hij heeft veel jaren als missionaris gewerkt, 
eerst in Kongo en later in India. In Hyderabad (India) 
ging hij vaak voor in een Eucharistieviering voor dove 
kinderen.


Locatie kerkdiensten in Den Bosch 2020 
Al 8 jaar zijn onze katholieke kerkdiensten in Den Bosch bij de Zusters van de 
Choorstraat. Ze zijn altijd heel gastvrij geweest en hoefden niet te betalen voor de zaal 
en drinken. Helaas is dit niet meer mogelijk omdat de zusters steeds ouders worden. 
Vanaf april 2020 zullen onze katholieke kerkdiensten op een andere locatie 
plaatsvinden in Den Bosch. We zijn momenteel druk op zoek naar een nieuwe locatie. 
Wanneer we dat weten, zullen we het via brief, e-mail, website en Facebook 
doorgeven.




 

	 	

	 	
Activiteiten 2019 Katholiek Dovenpastoraat 

Lourdes 6-11 oktober 
Van 6 tot 11 oktober zijn we met 85 mensen naar Lourdes geweest, met de VNB. We 
waren met doven, familieleden van doven, 6 tolken, ziekenverzorgenden, twee pastors 
(Marcel en Astrid), en vrijwilligers. Van de vrijwilligers waren er 15 zelf doof, onder hen 
vier leerlingen van VSO Compas in Sint-Michielsgestel als maatschappelijke stagiaire. 
We zaten in twee hotels, een zorghotel en gewoon hotel, dicht bij het heiligdom. Het was 
een prachtige reis, met mooie vieringen, stadswandeling, Lourdes-quiz, excursie naar de 
bergen, maar vooral een mooie sfeer in de groep. Deze reis is mogelijk geworden dank 
zij de gulle giften van heel veel fondsen. We wilden dat ook mensen die zorg nodig 
hebben mee konden gaan en ook mensen met weinig geld. Daarvoor was 45000 euro 
nodig, en die hebben we dank zij veel gulle gevers gevonden! De reis had wel een heel 
triest einde: op de laatste dag is Agnes van 87 jaar, de moeder van Laetitia uit 
Rotterdam, onwel geworden en in het ziekenhuis overleden. Voor ons allemaal, maar 
natuurlijk vooral voor Laetitia, was dat een grote schok. Op onze website 
www.doofenkatholiek.nl zullen we een fotoreportage van de bedevaart plaatsen.


Museum Catherijneconvent Utrecht 
Op 21 juni hebben we met ongeveer 30 personen een rondleiding gehad in het Museum 
Catherijneconvent in Utrecht. We werden in twee groepen gesplitst, dus 15 personen per 
groep met een gebarentolk en schrijftolk. Het thema van de rondleiding was: 'De 
geschiedenis van het Christendom'. Maar eerst kregen we koffie/thee met appelgebak. 
Dat smaakte heerlijk. Daarna de rondleiding. We zagen prachtige dingen. De gidsen 
konden boeiend vertellen over een oud Mariabeeld, een kruisweg, de schatkamer vol 
monstransen en liturgische kleding, de Heilige Christoffel, de Heilige Augustinus en het 
leven van Maria. Heel interessant! De middag werd afgesloten met een glaasje en gezellig 
napraten. Het was een geslaagd uitstapje. Op naar de volgende activiteit!
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Activiteiten 2019 Katholiek Dovenpastoraat 

Themadag “Wie was/is Jezus?" 
Op 30 november hadden we met 16 
personen een themadag in Den Bosch. Het 
thema was “Wie was/is Jezus?”. We 
begonnen met een lunch in de Bouwloods 
van de Sint-Jan, met gewoon onze zelf 
meegebrachte boterham, maar wel allerlei 
lekkers bij de koffie. Na de lunch gaf Marcel 
Broesterhuizen een inleiding over Jezus, met 
tussendoor natuurlijk de mogelijkheid om 
vragen te stellen en opmerkingen te maken. 
Na de inleiding hadden we een Jezus-quiz. 
Hierna hadden we een rondleiding door de 
Sint-Jan. Ook mensen die de Sint-Jan 
kennen, hebben veel nieuws gezien.


Bezoek aan abdij Koningshoeven 
Vrijdag 8 november hebben we met een groep van 20 personen een bezoek gebracht aan Abdij 
Koningshoeven in Berkel Enschot, een abdij van Trappisten. Daar heette  Br. Wiro (ook doof) ons 
van harte welkom. We begonnen de dag met koffie en cake in de eetzaal van het gastenverblijf 
van de abdij. Daar vertelde Br. Max ons over de stichting van de Abdij en de geschiedenis van 
de Trappistenorde. Voor vele van ons was dit de eerste kennismaking met het kloosterleven. Er 
waren dan ook veel vragen en soms verbaasde gezichten. We hebben een viering in de abdij 
bijgewoond en daarna hadden we een heerlijke lunch in het Proeflokaal van de brouwerij. ’s 
Middags gaf Br. Wiro ons een rondleiding over de abdij. We hebben veel gezien, maar het 
moeilijkste was dat we STIL moesten zijn. We hebben de dag afgesloten met een drankje.     
Vele van ons gingen met een Trappistenbiertje naar huis. 



 

	 	

	 	
Agenda  Katholiek Dovenpastoraat 

Activiteiten 
• 14 december 2019: Kerststal maken met stenen.

• 9 februari 2020: Bijeenkomst geloofsverdieping.

• 18 april 2020: Christelijke Doven Dag in Rosmalen.

• 8-13 juni 2020: 5 dagen Iconen schilderen in een klooster. 
• Maart/april 2020: Bezoek aan Iconenmuseum in Kampen. 
• Bijbels koken (recepten uit de Bijbel, jodendom en van de paus) 
• Spirituele wandeling 



	 	
	 	

Overledenen 
• Gerard Evers uit Ede (Gelderhorst), 9 januari 

• Jo Vermeulen uit Eindhoven, 10 januari

• Pater Ben Jorna uit Oosterbeek, 6 oktober

• Wim Lindenhof uit Ede (Gelderhorst), 25 oktober

• Gerard Busch uit Dordrecht, 12 november

• Wies Volaart-Zegers, 1 december

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


Redactie Doof & Katholiek 
Marcel Broesterhuizen 
Judith Schuitvlot	  

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 

Nieuwsbrief per post 2020 
In januari en februari gaan we de contributie voor de nieuwsbrief innen. 
Dat is €7,50 per jaar. De nieuwsbrief per e-mail is en blijft gratis.

We maken minimaal 2 nieuwsbrieven per jaar.
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