
INFORMATIEBRIEF JOPPE
‘De Coronacrisis ontmaskert onze kwetsbaarheid en legt de wereld lam.’

Dit jaar beleven we een veertigdagentijd anders dan gebruikelijk. Er staan  geen gezamenlijke vie-
ringen in de Goede Week en voor Pasen gepland.    

Parochiebreed wordt er alles aangedaan om ons betrokken te houden. Eucharistievie-
ringen en andere vieringen door pastoor Harry Scheve worden ons on-line aangeboden.                                                              
Door de week in Keijenborg, via kerkradio Keijenborg te volgen. Iedere zondag is er een besloten 
Eucharistieviering in H. Johannes de Doperkerk te Zutphen, via de kerkradio Zutphen te volgen in 
beeld en geluid.

Goede Week                                                                                                                                                           
besloten vieringen met pastoor Harry Scheve. 
Palmzondag: Tijdens de viering om 10.00 uur zullen de palmtakjes worden gewijd.
Witte Donderdag: 9 april om 19.00 uur
Goede Vrijdag: 10 april 19.00 uur                                                                                                                                    
Paaswake: 11 april om 21.00 uur, tijdens de paaswake worden alle paaskaarsen gewijd
Eerste paasdag: 12 april om 10.00 uur

Ook in Joppe denken we met u mee. 
Vanaf 31 maart kunt u iedere dinsdag om 19.00 uur het Rozenkransgebed, dat via de kerkradio te 
beluisteren is, meebidden. 

Op zaterdag 4 april zal de gebedsviering ‘Samen in woord en gebed’ van de ‘eerste zondag in de 
maand’ digitaal zijn. Dick en Annemarie Bouwman hebben deze viering, met als thema ‘Engelen’, 
voorbereid.

Goede Vrijdag 10 april a.s. Onze traditionele Kruisweg zal dit jaar wel worden gehouden, maar op 
een niet traditionele wijze. Willem Achtereekte en Bertus Haarman zullen u via de kerkradio deel-
genoot maken. 

Het kerkportaal is open van 9.00 tot 16.00 uur, loop er gerust binnen voor het bidden van een 
gebed of het opsteken van een kaarsje. Vanaf dinsdagmiddag 7 april staan de gewijde palmtakken 
in een mand in het kerkportaal.
 
Een moment van stilte?
Misschien wilt u in een moment van bezinning een viering terugluisteren. Dat kan via de kerkradio 
Joppe.  



In het weekend van 2 en 3 mei a.s. zal door de werkgroep ‘Samen in woord en gebed’ een ge-
bedsviering rond Maria worden georganiseerd. De exacte datum zal in overleg met het pastoraal 
team worden bepaald. 
            
Pastorale nabijheid
Het pastoraal team is er voor ons, ook juist nu. Hebt u behoefte aan een praatje, wilt u uw zorgen delen 
met een ander? Bel gerust naar: 
Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17, Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03 of 
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64 
Middels een videoboodschap (homepage website parochie) en een bezinningsmail (aanmelden via https://
www.12apostelen.nl/index.php/oikomeneachterhoek/) is het pastorale team met ons verbonden.

Familieberichten
Afgelopen week zijn ons twee leden van onze geloofsgemeenschap ontvallen. 

Op zondag 29 maart is overleden de heer Hermanus Johannes Sluis op de leeftijd van 73 jaar.

Op woensdag 1 april is overleden mevrouw Maria Theodora Theresia Kletter-van Dillen op de leeftijd van 
87 jaar.

Heer geef hen de eeuwige rust. Dat zij mogen rusten in vrede. 

Een hart onder de riem en Zalig Pasen.
Veel mensen ervaren de toekomst als beangstigend en voelen zich ook eenzaam bij het wegvallen van de 
sociale contacten, verbonden met onze vieringen. Wanneer u iemand kent die hulp nodig heeft, laat het 
ons weten.                                                                                                                                          De pastoraats-
groep en de locatieraad willen u allen, gesterkt door ons geloof, hoop en vertrouwen toewensen.  Ook al 
zullen we elkaar voorlopig niet de hand kunnen schudden of elkaar omhelzen, wij wensen u door middel 
van deze informatiebrief een Zalig Pasen en kijken uit naar een spoedig (?) weerzien!                                                                                                         

De pastoraatsgroep
Germaine Wijnands 06-53227452, Anne Wijffels 0575-490752, 
Lenneke Groenevelt 0575-846657, Bertus Haarman 0573-432407

De locatieraad                                                                                                                                                                       
Elsje August de Meijer 0575-431401, Will Krieger 0573-431973, 
Jan Roes 0575-490711, Ton Demmers 0575-491212


