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“We willen niet klagen"  

De coronacrisis duurt nu al een heel jaar. We hebben er allemaal genoeg van, we zijn 
het beu! Voor veel mensen is het moeilijk: voor ouderen, maar ook voor veel jongeren. 
Iedereen wil graag vrienden ontmoeten, gezelligheid. Sommige mensen worden 
depressief, andere mensen worden boos. Pakken ze ons leven af? 
Toch willen we niet klagen! Dat past bij het Paasverhaal. 
Op Paasmorgen gaat Maria Magdalena naar het graf van Jezus. Ze is diep bedroefd: 
Jezus is dood, komt nooit meer terug… Dan komt ze bij het graf, en ze krijgt de schrik 
van haar leven: Jezus’ lichaam is weg!! Huilend vraagt ze aan de tuinman van het 
kerkhof: “Het lichaam van Jezus  is weg, waar is het?” En dan ziet ze dat het niet de 
tuinman is, maar Jezus zelf. Jezus leeft!  
Helemaal blij gaat ze het aan de apostelen vertellen. Die zitten samen in huis te treuren. 
Dat is het goede nieuws van Pasen: het leven gaat door. 
Daar willen we niet klagen. Ondanks corona zoeken we contact met andere mensen: één 
persoon op bezoek, Skype, Zoom, Facebook, elkaar buiten ontmoeten. We volgen de 
corona-regels, maar corona houdt ons niet tegen. 
Ken je oudere mensen die eenzaam zijn? Ken je jonge mensen die in de put zitten? 
Zoek ze op, of neem contact via Skype of Zoom! Maak een ander blij, daar word je zelf 
ook blij van! 

Zalig Pasen!

Aantal nieuwsbrieven 

Afgelopen jaren deden we minimaal twee 
nieuwsbrieven per jaar sturen.  
Ons streven nu is 3 tot 4 nieuwsbrieven te 
sturen per jaar. 
-   Eerste nieuwsbrief rond pasen 
- Tweede nieuwsbrief voor de zomer 
- Derde nieuwsbrief omstreeks september/

oktober 
- Vierde nieuwsbrief rond de kerst 



Nieuw Pastoraal Werker: Frank Voncken 

Mijn naam is Frank Voncken. Ik ben doof geboren, en oraal opgegroeid.  
Ik heb een CI wat ik soms gebruik. Zonder CI hoor ik niks en met CI blijft het beperkt.  
Ik kan bijvoorbeeld niet telefoneren en geen groepsgesprekken volgen. Nu volg ik een 
cursus gebarentaal. Dat is voor mij heel leuk en een openbaring! 
Ik ben 52 jaar en geboren in Geleen. Ik woon al lang in Delft, maar toch voel ik me altijd 
een Limburger. Als kind ging ik naar school voor slechthorenden in Hoensbroek. Daarna 
gig ik naar het VWO in Geleen. In Delft ging ik de studie Technische Aardwetenschappen 
volgen. Dat ging goed en ik heb de studie afgemaakt. Maar toch….is dit echt wat ik wil?  
Na veel nadenken en gesprekken ging ik theologie studeren aan de Universiteit van 
Tilburg. Heel leuk en interessant, maar ook moeilijk omdat ik slechts twee jaar tolk had. 
Daarna kreeg ik geen vergoeding meer omdat ik te oud was. De studie theologie betekent 
veel luisteren en discussiëren. Ik kon er niets van volgen. Voor mij betekende het veel 
boeken lezen en werkstukken schrijven. Het was zwaar, maar gelukkig toch afgestudeerd!  
Ondertussen ben ik getrouwd met mijn hele lieve, horende vrouw Marjon. Samen hebben 
wij een zoon van 12. Hij heet Samuel en is ook horend. We zijn heel gelukkig in ons klein 
appartementje in Delft. Mijn hobby’s zijn klimmen en wandelen in bergen. Ik hou ook van 
lezen. 
Ik ben heel blij met de benoeming tot pastoraal werker. Het is wel spannend omdat ik nog 
veel moet leren en ervaring opdoen. En daar heb ik jullie gebed en geduld voor nodig.  
Ik zal mijn best doen om naar jullie te luisteren, jullie ontmoeten, en van jullie leren. 
Samen gaan we op pelgrimstocht, samen naar God te luisteren. Ik heb er zin in om dat 
samen met jullie te doen! Doen jullie mee? 

FRANK VONCKEN



Even voorstellen… en ik geef  de pen door aan Adrie Grinsven. 

Mijn naam is Wil Bree, levensloop coach, 68 jaar en geboren in Baarn. 
Ik ben slechthorend en mijn naamgebaar is de letter K van kammen, omdat ik mijn haar 
meestal op een staart draag. 
Moeder van kinderen die horend, doof en slechthorend zijn en oma van 5 kleinkinderen.  

Voorheen: docent levensbeschouwelijk onderwijs op dovenscholen, ambulant doofblinden 
begeleidster en ik heb ouders en kinderen met een auditieve en/of 
visuele beperking mogen begeleiden. 
Zelfs in mijn jeugdjaren nog vakantiewerk gedaan in het toenmalige ‘Dovenvreugd’ in 
Baarn, nu alweer jarenlang ‘De Gelderhorst’ in Ede. 

Vanaf de oprichting… inmiddels al 10 jaar… ben ik met veel plezier, actief betrokken bij het 
Katholiek Dovenpastoraat als adviseur en contactpersoon 
voor het bestuur.  
Samen met u en elkaar maken we mooie ontwikkelingen door, ook in deze Corona-tijd. 
Het is een rijke zegen dat we nu op de zondagochtenden om 10.00 uur de 
Eucharistievieringen met tolk van de  KRO-NCRV via NPO 2 kunnen volgen! 

Hoewel ik met verlangen uitkijk naar het moment dat we elkaar weer fysiek kunnen 
ontmoeten. 
Wens ik u in verbondenheid een Gods zegen en een Zalig Paasfeest! 

Hartelijke groet, 
Wil Bree 

WIL BREE



Christelijke Doven Dag 2021 

In 2018 hadden we Christelijke Doven Dag (CDD). Verschillende organisaties werkten 
mee: DCF, het IDP, het KDP en de NCBD. Het was een groot succes. Daarom wilden we 
het in 2020 herhalen. Maar helaas kon het niet doorgaan door corona. 
Maar dit jaar gaat het toch door. We gaan het online doen via ZOOM. 
Op 24 april in de ochtend. Houd het vrij in uw agenda! 

Wilt u meedoen aan de Christelijke Doven Dag? Meldt u aan via 
contact@doofenkatholiek.nl. 

Er komen 5 workshops:  
- Verdieping in de betekenis van het lied 
- Kwiss-spel 
- Lekker jong 
- Het onze vader in NGT 
- Groepsgesprek met als thema ‘samen op weg’. 

Via de e-mail kunt u niet opgeven welke workshop u wilt volgen. Dat moet op een andere 
manier. Via mail, website en Facebook laten we u weten hoe u uw workshop kunt kiezen. 

Wilt u weten hoe ZOOM werkt? Neem contact met ons op: contact@doofenkatholiek.nl  

Christelijke Doven Dag is op 24 april via ZOOM. Via een mail naar 
contact@doofenkatholiek.nl kunt u zich hiervoor opgeven. Een workshop kiezen kan later 
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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       Frank Voncken pastoraal werker 
m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl      f.voncken@doofenkatholiek.nl 
       

Vlogs in gebarentaal 

Marcel en Frank maken regelmatig 
vlogs in gebarentaal over 
onderwerpen dat te maken heeft met 
het Katholieke geloof. 
Alle vlogs kunt u vinden op onze 
Facebookpagina Katholiek 
Dovenpastoraat en op onze youtube 
kanaal Katholiek Dovenpastoraat. 
De vlogs zijn in gebarentaal proberen 
we zoveel mogelijk te ondertitelen.

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

Redactie Doof & Katholiek 
Parade 11 
5211 KL ’s Hertogenbosch	  

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

Overledenen 

Paul Roebroek 16-12-2020 
Pauline Munne 23-12-2020 
Peggy Oudshoorn-Franzmann 24-12-2020 
Henny van den Berg-den Hartigh 24-12-2020 
René Fabert 27-01-2021 
Cees Bentvelzen 06-02-2021 
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