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Beste medeparochiaan, 

 
De geloofsgemeenschap Oosterbeek-Doorwerth heeft een bijzonder jaar achter de rug.  
 
2019 Is het jaar waarin we het 100-jarig bestaan van de Kruiswegstaties van Jan Toorop in 
de Bernulphuskerk gevierd hebben: onder meer met een presentatie, een opdrachtenboekje 
voor basisscholieren, een project voor het voortgezet onderwijs, en lezingen over de 
betekenis van de Kruisweg en de vormgeving van de staties door Jan Toorop.  
Het Toorop-jaar heeft veel bezoekers getrokken en de belangstelling voor de staties 
vergroot. 

Sinds de sluiting van de OL Vrouw van Lourdes-kerk bindt de gemeenschap Doorwerth de 
gelovigen in (en buiten) het dorp o.a. met een maandelijkse samenkomst rond een thema. Er 
is de toepasselijke naam ‘De Schakel’ aan gegeven. De opkomst is groot. Zo zorgt de 
gemeenschap op haar, succesvolle manier voor binding en betrokkenheid van de 
Doorwerthse parochianen. 

Het zijn maar enkele van de vele activiteiten die in Oosterbeek en Doorwerth ontplooid zijn 
en worden. 

Veel vrijwilligers zetten zich door het jaar heen in om de kerk schoon te houden en reparaties 
aan het gebouw te verrichten, de begraafplaatsen keurig te onderhouden, en vieringen, 
themabijeenkomsten, diaconale activiteiten, huisbezoeken, noem maar op, uit te voeren. 

Naast die grote inzet van vrijwilligers is ook onze financiële bijdrage vereist om de parochie 
en de kerk te onderhouden. 

Ik sluit me graag aan bij de brief, waarin het bestuur van onze parochie u oproept om een 
bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2020 te geven. Het is belangrijk dat we ook in Oosterbeek 
en Doorwerth de financiën in balans houden.  

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een voorspoedig en gezond 2020. 

 
Met vriendelijke groet, 

Molleke Willems 
(voorzitter locatieraad)	  
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