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Vastentijd
Kerkenwerk eindigt nooit
De overgang naar nieuw beginnen

REDACTIE
De overgang naar een verandering

De fusie van twee parochies is een feit
geworden. Op 11 januari 2021 werd het
samengaan op het notariskantoor in Winterswijk met handtekeningen van de vicevoorzitter en de secretaris onder de akte
met die van de notaris juridisch bekrachtigd.
De ondertekening betekent een groei van
negen naar zestien geloofsgemeenschappen, bij elkaar meer parochianen, een groter
wordend verspreidingsgebied voor het parochieblad en een pastoresteam dat over een
groter gebied werkzaam is. En ja..., pastor
Den Hartog is vertrokken naar een andere
parochie, gaan niet in alle kerken pastores
meer voor in vieringen en staan er kerken
op de nominatie om te worden onttrokken
aan de eredienst. Louter vindt er een cosmetische ingreep plaats. In principe zijn er meer
parochieleden om geloof actief te delen in
een dubbel zo groot parochiegebied, wel
met een priester minder. Dat zegt iets over
het bereik en de ontmoeting, welke op hun
beurt vragen om een andere omgang met
elkaar, aan- en inpassing van de verschillende culturen, gezamenlijk veranderen en
nieuwe doelen stellen om uit de geur van
het verleden los te komen. Ons parochieblad SintLudgernu.nl en de website veranderen uiterlijk mee. Dat doen we in behapbare
stappen in de beweging van onze nieuwe
Parochie HH. Paulus en Ludger waarvoor
een nieuw vuur is gaan branden.
Op de voorpagina hanteren we het gezamenlijke logo totdat we voor het nieuwe
logo de goedkeuring heeft gekregen. De titel
heet nog SintLudgernu.nl maar met apostel Paulus in de naam van de parochie zal
die ook veranderen. Denkt u met ons mee?
Suggesties zijn van harte welkom. In de vol-
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gende uitgave van maart hopen we u bijdrages te laten zien en lezen uit de plaatsen van
de Paulusparochie. Die bijdrages worden
ingepast zonder dat het parochieblad dikker
wordt. In het rooster staan nu alle zestien
locaties opgenomen. Voor de twee websites
die er nog zijn draaien al geruime tijd op
een gezamenlijke database. Echter aan de
voorkant zijn er nog twee websites zichtbaar
die binnen afzienbare tijd naar één website
worden overgeschakeld. Automatisch volgen de twee Facebookpagina’s. De voormalige Paulus heeft een digitale nieuwsbrief
die parochianen maandelijks in hun mailbox
ontvangen. Elk medium heeft een eigen
karakter en functie. Bij elkaar genereren we
bereikbaarheid, zijn we zichtbaar (ook daar
waar kerkgebouwen worden verkocht) en
dragen media bij aan dat we ook gevonden worden. Parochianen uit zowel het
Paulusgebied, als het Ludgergebied, kunnen
zich aanmelden voor de Paulusbrief als het
magazine SintLudgernu.nl.
In deze uitgave vertelt oud-bestuurslid Hans
de Graaf daar meer over in een interview.
We gaan de vastentijd tegemoet. Wat kunnen deze veertig dagen ons meer brengen
als bijna de hele wereld in de ban is van
het coronavirus? Bezinnen, herpakken of
zelfs opnieuw beginnen, zijn de thema’s in
dit februarinummer. En als we het toch over
vernieuwing en opnieuw beginnen in de
Parochie HH. Paulus en Ludger gaat, bestaat
de wens: maak de wereld corona-vrij zodat
we elkaar niet alleen in de blad ontmoeten
maar ook live op straat, in de kerk of op een
avond Kunst en Inspiratie of op de repetitieavond van de vele koren. Oh, wat hoop ik
dat we het redden in dit beginjaar.
Eveline Zuurbier

Pastorale noodwacht:
T: 06-190 17 292
Eucharistische centra

Groenlo
Kerkstraat 8
7141 BA Groenlo
Lichtenvoorde
Rapenburgsestraat 21
7131 CW Lichtenvoorde

Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis,
Angela Röeling,
Marieke Kleyweg
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 08:30 uur t/m 15:00 uur,
vrij 08:30 uur t/m 12:30 uur.

Pastorale team

H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793
C. Peters, diaken
E: c.peters@paulus-ludger.nl
T: 06 -510 36 579
C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof,
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Berry Brockötter, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl

Stafmedewerker bestuur

Petra Bussman,
E: bestuur@paulus-ludger.nl

Redactie

Eveline Zuurbier, hoofdredacteur,
E: redactie@sintludgernu.nl,
T: 06-2124 2143
Frans Stoltenborg,
Diaken Cor Peters,
Luuk Kouijzer
Romy Stapelbroek, jeugdredacteur
Albert Hulshof, corrector

Beheer website

Luuk Kouijzer,
E: webmaster@paulus-ludger.nl

Volgende nummer

Voor de uitgave van maart is de inleverdatum voor artikelen en foto’s uiterlijk vrijdag
5 februari. Voor de uitgave van april is dat
5 maart. Uiteraard kunt u de redactie ook
tippen. SintLudgernu.nl niet ontvangen of
wijziging van het adres? Neem dan contact
op met het secretariaat van uw locatie/kerk.

Omslagfoto

De missionairen en patroonheiligen van de
parochie HH. Paulus en Ludger. Foto’s: Frans
Stoltenborg

Parochiële Caritas Instelling

Bank: NL32 RABO 0336 1608 36

Pastor Dave Fonds

Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave

MOV-werkgroep

Frans Stoltenborg

ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. (een Algemeen Nut Beogende Instelling).
De verplichte ANBI gegevens zijn centraal
door het aartsbisdom verwerkt en zijn te
zien op de link:
anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33546.
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Diaken Cor Peters

Een nieuw begin

Op de een of andere manier zien we allemaal
uit naar een nieuw begin. Een maand geleden
hebben we elkaar de beste wensen gestuurd
of persoonlijk verteld. Een verlangen om
gezond te blijven, om geluk te ervaren en dat
er zegen mag rusten op heel ons leven. Voor
iedereen geldt denk ik, dat we door vaccinatie in 2021 een nieuwe tijd tegemoet kunnen gaan. Het moet ons bescherming bieden
tegen het coronavirus. De beperkingen zullen
nog een tijdje nodig zijn. We moeten samen
de schouders er nog even onder zetten in het
belang van ieders gezondheid.

gemeenschap begint dan ook een nieuwe
situatie. Hoe blijven we lokaal verbonden en
met het geheel van de parochie nu de vieringen in de eigen kerk wegvallen? Parochianen van Vragender zijn daarover bevraagd.
De beheercommissie en de pastoraal coördinatoren overleggen, voor wat mogelijk én
haalbaar is, met de beschikbare menskracht.
Voor de geloofsgemeenschappen van Rekken en Bredevoort komt het moment van
overdracht van de kerk ook dichterbij. In
andere gemeenschappen wordt gezocht naar
mogelijkheden voor de toekomst.

Op beperkte wijze hebben we met Kerstmis
het nieuwe begin gevierd. De geboorte van
een Kind, Jezus, de Redder van de wereld.
Een nieuwe toekomst heeft ook te maken
met een verlangen om het oude achter je te
kunnen laten. Het kan veel zijn dat iemands
leven zwaar maakt. Door het coronavirus
bijvoorbeeld met alle gevolgen van dien. Je
kunt je gevangen voelen door het thuis moeten zitten. Een nieuw begin: weer kunnen
sporten, naar school gaan, elkaar ontmoeten
in verenigingen, samen zingen of muziek
maken, uitzien naar vakantie. Weer vrijuit
kunnen samenkomen in onze kerken om
het geloof in God te vieren. Er is veel moed
en vertrouwen nodig voor dat nieuwe begin.
Het persoonlijk gebed en meditatie kunnen je
helpen om bij je innerlijke bron te komen en
je sterk en veerkrachtig te maken.
Op 1 januari heeft Parochie HH. Paulus en
Ludger een nieuwe start gemaakt. Officieel
zijn we één parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Een nieuw parochiebestuur treedt
aan. De komende maanden zullen zij zich
voorstellen en presenteren. Natuurlijk wordt
het proces van bouwen aan de toekomst van
de parochie voortgezet.

Vanaf 1 februari is er ook een nieuw rooster
voor de weekendvieringen. In de zes kerken
die vooralsnog openblijven vindt de zondagse eucharistieviering plaats. Waar dat niet
mogelijk is zal er een woord- en communieviering zijn. Zo is er veel in beweging, in
verandering ook. Ik zie met vertrouwen die
nieuwe toekomst tegemoet. Er is meer dan
anders een verlangen bij mensen om op zoek
te gaan naar de diepere bron en betekenis
van leven en zingeving. Mensen zijn zoekers in het religieuze landschap. De opdracht
aan christelijke kerken, aan christenen, is om
te getuigen van het persoonlijke geloof in

Op 2 februari, feest van de opdracht van de
Heer in de tempel - Maria Lichtmis, zal de
sluitingsviering zijn van de St. Antonius van
Padua kerk in Vragender. Voor de geloofs-

woord en daad. Jezus heeft daartoe opgeroepen én zond zijn leerlingen: “Ga, en maak
alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt. 28, 19).
Leerling van Jezus zijn wil zeggen dat je, als
gedoopte en gevormde, de weg van Jezus
probeert te gaan.
Geloofsgemeenschappen maken ingrijpende
veranderingen door. Dat realiseren we ons
niet altijd. En je doet dat niet zomaar. Je bent
nog nooit in de situatie geweest dat je lokaal,
op grond van eigen geloven, vorm geeft aan
geloof. Met elkaar ter plekke leerling van
Jezus Christus proberen te zijn. In die kanteling, in het proces naar (kleine) lokale maar
wel vitale geloofsgemeenschappen, hebben
we elkaar hard nodig. Samen de zoektocht
aangaan en het veranderingsproces, met de
mogelijkheden die je hebt, vorm en inhoud
geven. Geloven, toekomst van geloven en
Kerk, gaan ons ter harte.
Ik geloof dat we in verbondenheid met Christus én met elkaar een nieuw begin kunnen
maken in ons persoonlijk leven, in de samenleving en ook in onze parochie.
Diaken Cor Peters

BESTUUR
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Fusie parochies notarieel vastgelegd

Religieuze organisaties zoals de parochie zijn
rechtspersonen. Daarom is op maandag 11
januari de fusie tussen de Sint Paulusparochie
en de parochie Sint Ludger ook vastgelegd
bij notaris Ans Post van Hobelink & Buitink
notarissen in Winterswijk. De vicevoorzitter

Jos Rosendaal (op de rechter foto) en secretaris Johannes Hoekstra (op de linker foto)
van het nieuwe parochiebestuur tekenden de
akte. Beide parochies zijn nu officieel samengevoegd tot Parochie HH. Paulus en Ludger. Er is een nieuw bestuur benoemd. Op

Actie Kerkbalans 2021, juist nu
Juist in de coronatijd betekent de kerk veel voor velen. Aandacht voor
hen die het moeilijk hebben, acties voor de voedselbank, noodhulp,
vieringen te volgen via internet, uitvaarten die - weliswaar met beperkingen - tóch kunnen worden gehouden, het kerkgebouw en de
begraafplaats die teken zijn van verbondenheid.
Ook dit jaar vragen we u om de kerk, uw plaatselijke geloofsgemeenschap, te steunen met uw financiële bijdrage. Aan het in stand
houden van het kerkgebouw en het verlenen van pastorale zorg zijn
kosten verbonden. Wanneer een kerkgebouw op termijn een andere
bestemming zal krijgen, betekent dit niet dat daarmee de geloofsgemeenschap ophoudt te bestaan. Lokaal zijn en blijven er mogelijkheden voor activiteiten en de inzet van pastores en vrijwilligers blijft
doorgaan. Zoals alle goede doelen, voelt ook de kerk financieel de
gevolgen van corona! Inkomsten uit collectes, giften en misintenties
zijn in 2020 zeer fors gedaald. Vaste kosten liepen door. We maakten
ook extra kosten. Voor de kerk geldt géén financieel steunpakket. Zij
is volledig aangewezen op giften.
Wilt u ons helpen om de verminderde inkomsten te compenseren
zodat er een niet al te grote aanslag wordt gepleegd op de financiële
reserve van uw geloofsgemeenschap? Zodat we door kunnen gaan?
Een extra gift of schenking zou geweldig helpen, want het pastorale
werk is in deze tijd dus onmisbaar gebleken.
Uw gift komt ten goede aan het beheren en behouden van het kerkgebouw, een zichtbaar baken van geloof, hoop en liefde in onzekere
tijden. Met uw gift of (eenmalige hogere) schenking zorgt u ervoor
dat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen en dat de kerk in
de toekomst haar plek en taak kan blijven houden in de samenleving-dichtbij.
Steun juist in de huidige situatie uw lokale geloofsgemeenschap!
Dank voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.
Namens het bestuur van de Parochie HH. Paulus en Ludger, pastoor
H.A.M. de Jong

10 november hebben de bestuursleden de
benoeming van kardinaal Eijk gekregen en is
pastoor De Jong tevens benoemd als pastoor
van de nieuwe Parochie HH. Paulus en Ludger. De benoemingen zijn 1 januari ingegaan.
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Vastenactie 2021 gaat over het belang van (door)leren
Boardingschool Keren Eritrea

Zoals vorige jaar heeft de parochie ook dit
jaar een verzoek van het bisdom Keren in
Eritrea gekregen om het hieronder omschreven project te ondersteunen in de vastentijd
van 2021. Dit project wordt gecoördineerd
door één van onze parochianen uit Eibergen.
In de meeste omliggende dorpen van de stad
Keren zijn geen middelbare scholen. Dat is de
reden waarom studenten naar de dichtst bijgelegen stad moeten reizen om hun school/
opleiding voort te zetten. Dit is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Want iedere dag
naar de stad reizen is voor velen niet haalbaar
vanwege de grote afstand die de studenten
moeten afleggen. In de stad een kamer huren
is ook niet voor iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie van de dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de
hoge huurkosten een belemmering vormen.
De enige optie voor de ouders is hun kinderen thuis te laten blijven.
Om kinderen toch een opleidingskans te
bieden probeert de RKK in het bisdom Keren
een oplossing te bieden door een boardingschool (kostschool) als een verblijfsmogelijkheid aan te bieden voor de allerarmste
kinderen uit de omliggende dorpen. Zij hoeven hun studie niet te onderbreken vanwege
gebrek aan onderdak. Er is een commissie die
de situatie van het gezin bestudeert en kijkt
of de student in aanmerking komt. Er is plaats
voor één kind per gezin zodat de mogelijkheid voor ieder gezin gelijk blijft.
Het Vastenactieproject bestaat uit de renovatie van een bestaand gebouw. Als het volledig gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en
studeer ruimte bieden voor ongeveer 65-70
leerlingen per jaar. Dit project zal zorgen dat
het gebouw blijft bestaan. Door deze verblijfsmogelijkheid wordt studenten een kans
geboden hun studie voort te zetten zonder
zorgen over onderdak. Zij hoeven geen grote
afstanden af te leggen en kunnen zich daardoor volledig focussen op hun studie. Voor
ouders is het geruststellend dat hun kinderen
een goed onderdak hebben en zo kunnen
werken aan een goede toekomst.
Een goede opleiding zorgt niet alleen voor
persoonlijke ontwikkeling maar helpt ook
mee aan het welvarender maken van de
gemeenschap. Studenten van arme gezinnen
uit meer dan 21 omliggende dorpen kunnen gebruik maken van de boardingschool
in Keren.
Dit project is uniek, en dankzij uw gulle
donatie kan het gebouw voor langere periode
gebruikt worden.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Vastenactie Nl 21 INGB 000
000 5850 o.v.v. projectnummer 401390

Alvast bedankt voor uw
bijdrage.
Namens de Bisschop van
Keren Eritrea
Uw broeder in Christus,
Musie Sium Eibergen

Renovatie
van de kostschool
in Keren, Eritrea

Toekomstwerken

In 2020 en 2021 is het
Vastenactiethema ‘Werken
aan je toekomst’. We laten
zien hoe belangrijk het is
dat kinderen niet alleen
naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om
een vak leren. Dat vergroot
hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In
de campagne maken we
onder meer kennis met
Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar
St. Paulusparochie, Groenlo
school wil, omdat hij leraar
Dit is een Eigen Doel van:
Parochie Sint Ludger, Lichtenvoorde
Parochie Heilige Augustinus, Amsterdam
wil worden.
Ook elders in de wereld
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850  www.vastenactie.nl
krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al
U kunt een bijdrage voor dit
is het maar een paar jaar.
project overmaken o.v.v. 401390 op
Een vervolgopleiding zit er
echter vaak niet in. Terwijl
je daarmee juist de kans
opstarten van een eigen onderneming. Deze
krijgt een vak te leren, waarmee je een inko- projecten bestaan onder meer uit het aanbiemen kunt verdienen.
den van trainingen, het faciliteren van onderDaarom wil Vastenactie zorgen dat meer jon- wijsruimten en het verschaffen van lesmategeren (en volwassenen) naar school kunnen riaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren,
en een vervolgopleiding krijgen om een vak werklozen en mensen die niet rond kunnen
te leren, zoals kleermaker, bakker, winkelier, komen van hun (deeltijd)baan.
bijen houden of manden vlechten.
Waarom voortgezet onderwijs loont:
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Een extra jaar scholing levert tot tien procent
Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit meer inkomen op. Tien procent meer deel100 euro per jaar, oftewel maximaal 8,30 name aan voortgezet onderwijs dan gemideuro per maand. Na een opleiding en bege- deld vermindert oorlogsgevaar met drie proleiding verdienen ze nu tussen 20 en 50 euro cent. Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de
per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf kans dat een kind trouwt voor de 18-jarige
zorgen.
leeftijd met vijf procent. Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
vierduizend mensen een beroepsopleiding Mensen die voortgezet onderwijs hebben
met hulp van Vastenactie en kregen meer gevolgd nemen vaker een leidende rol op
dan tienduizend jongeren basis- of voortge- zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het
zet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne oplossen van conflicten.
2021 willen we nog veel meer mensen een Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel
steuntje in de rug geven om hen te hel- mogelijk kinderen naar school gaan en door
pen een zelfstandig bestaan op te bouwen, kunnen leren!
zodat ze voor zichzelf en hun familie kun- U kunt uw bijdrage deponeren in de bussen
nen zorgen én een rol kunnen spelen in hun achter in de kerk. (gedurende de vastenperigemeenschap.
ode). U kunt uw bijdrage ook overmaken op
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie
tal van projecten die mensen toegang bieden Den Haag o.v.v project Zambia.
tot onderwijs en ondersteuning geven bij het
MOV-Sint Ludger
VASTENACT1975 - 401390 - Eritrea.indd 1

03-02-20 13:58
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Tekst en foto: Eveline Zuurbier
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Hij weet het zeker: de heilige Ludger zal vaker zijn pad
wijzen ook nu hij sinds de fusiedatum van 1 januari 2021
geen parochiebestuurder meer is. Want écht stoppen met
‘kerkbesturen’ komt niet voor in zijn geloofsleven. Daarvoor is
De Graaf in denken en doen een te missionair figuur.
Hans de Graaf (77) is niet mee over gegaan
naar het nieuw gevormde parochiebestuur
van de HH. Paulus en Ludgerparochie. “Te
oud”, zegt hij. “Er zit een leeftijdsgrens aan
van 75 jaar. Dat tijdperk zit erop, maar ik
ga als stafmedewerker van het bestuur
tijdelijk verder. Daaronder vallen ook zake
over herbestemming van kerken. Voor dat
werk ben ik door het huidig parochiebestuur
gemandateerd.” De Graaf zegt het met verse
tegenzin nu hij zich bezig gaat houden
om kerken van een andere functie te gaan
voorzien, verder heerst er berusting. Hij hoeft
zich niet langer meer verantwoordelijk te
voelen voor terugloop van kerkgangers, het
aantal vrijwilligers, de financiën en de zorg
over in hoeverre de missen nog kunnen
worden gevierd. Maar iets wringt in hem,
geeft de oud-parochiesecretaris meerdere
keren aan. “Het voelt zo tegenstrijdig nu te
helpen bij de kerksluiting, maar ik wil dat werk
graag verrichten. Het is actueel ‘in Ludger’, de
trein loopt. Ik heb daarbij enorm respect voor
al die beheercommissies die alle inzet plegen
om zonder kerk de geloofsgemeenschap

toch zichtbaar proberen te houden. In
Vragender komt een Maria-kapel, de klokken
van de kerk blijven luiden en bijzondere
festiviteiten kunnen in samenkomst georganiseerd worden en te noemen: het werk
van caritas. De kerk kunnen we samen in
deze vorm bij de tijd brengen”, doelt hij op
zowel de vragen als de antwoorden uit de
geloofsgemeenschappen in Vragender en
Bredevoort. Zij zitten volop in het proces dat
hun kerk van de eredienst wordt onttrokken.
“Met een actieve groep zijn er mooie plannen
te verwezenlijken. Bijvoorbeeld een mooi
onderhouden begraafplaats met een plek
voor samenkomst. Als zoiets nog kan blijven
bestaan, blijven de geloofsgemeenschappen
ook bestaan”, zegt hij. “Ook binnen de
mogelijkheden in de parochie die zij hebben,
is het belangrijk voor de dorpen zelf dat
geloofsgemeenschappen blijven bestaan.”
Bezig zijn met de toekomst
“In de kern zit iets waar je geloof kan laten
zien, waar contact onderhouden met de
parochie van belang is. Eucharistische centra
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Voor Hans de Graaf komt aan
het kerkenwerk nooit een einde
zijn prima, maar pas op voor verbrokkeling
op de locaties.” Hans de Graaf neemt
zijn
geboorteplaats
Bredevoort
als
voorbeeld. Bredevoort was de kleinste
geloofsgemeenschap in de Ludgerparochie.
Daar richten gelovigen zich op een
samenwerking in de oecumene. Van
oorsprong is dit historische stadje katholiek en
zijn geestelijken en gezaghebbers binnen en
buiten de stadspoorten altijd op zoek gegaan
naar ‘nieuwe devotie’. De Graaf heeft er zelfs
een boek over geschreven: ‘Windesheimers
op de heide’, over het wel en wee van een
verloren klooster op Schaarsheide. “Zorg
dat je geloofsgemeenschap blijft”, moedigt
hij aan. “Laat je zien en kom af en toe
samen. Blijf bezig met de toekomst, maar
laat daarbij de waardes van de historie ook
zien op bijvoorbeeld de begraafplaatsen. De
grafstenen tekenen de beleving. Beheerders
zullen dat meer moeten beseffen. Laat de
historie staan. Dit is de charme over de
vergankelijkheid van het leven.”
Ludgerdag 2010: fusie drong niet door
De Aaltenaar vertelt dat hij in het
parochiebestuur van de voormalige Parochie
Sint Ludger “heel wat beleefd heeft”.
“We zijn gestart met een heel groot bestuur,
met uit elke geloofsgemeenschap een
afgevaardigde. Dat bleek niet werkbaar.
Iedereen had goede intenties, maar we
misten slagvaardigheid.” Hans de Graaf
herinnert zich de Ludgerdag in 2010 nog als
de dag van gisteren toen de fusie gevierd
werd in de pastorietuin van te Vragender.
“Een heugelijke dag van samenkomst. De
fusie drong nog niet echt tot de mensen
door. Er waren al wel parochieverbanden
waarbinnen een samenwerking was gezocht,
maar het werkelijke besef dat je bij een fusie
als kerk niet meer langer zelfstandig bent
was op dat moment niet aanwezig, terwijl
er een nieuwe juridische identiteit was
vastgelegd”, zegt hij. De grote verandering
was dat locaties in plaats van zelf te kunnen
beschikken over, of zaken te kunnen
regelen, zij dit voortaan in het grotere geheel
in dienden voor te leggen. “Om toch recht
te doen aan het verleden om een actieve
gemeenschap te kunnen zijn, zijn gelden
geoormerkt, dat hebben we als bestuur toen
al vastgelegd. Zijn er activiteiten? Dan kan

een locatie die financieren.”
Verbondenheid moet wederzijds zijn
Met dit laatste blijft De Graaf zich in
zijn nieuwe rol bezighouden, ook als
de geloofsgemeenschap zelf niet meer
beschikt over een kerkgebouw. Dat vraagt
de nodige kennis en onderzoek over de
bevolkingssamenstelling van een dorp, over
de deelname aan liturgie, over de vrijwilligers,
over de drijfveren en gemeenschapszin,
legt De Graaf nader uit. “Een kerk aan de
eredienst onttrekken, gaat niet zomaar.
Het bestuur dient veertien dossiers aan te
leveren, waarbij beleidsdocumenten, de
geschiedenis en de huidige stand van zaken
in een dorp. Alles afwegende neemt de
aartsbisschop dan het besluit. Dat gebeurt
dat bij decreet.” De katholieke kerk heeft in
de dorpen gebouwd aan het onderwijs, aan
het verenigingsleven, aan een beter sociaal
leven, aan solidariteit en samenhang. De
Graaf bleef altijd kennis nemen van dit soort
mooie praktijken. Als bestuurder heeft hij
gezorgd dat de kerk in het dorpsleven van
betekenis kan blijven. In die verwondering
zet hij behalve een realistisch tijdsbeeld, ook
uit hoe een nieuw ingerichte structuur kan
werken. Over de historische boeken op de
tafel heen kijkend zegt De Graaf uitdrukkelijk
dat ook pastores zich regelmatig aan de
gemeenschappen op de locaties moeten
laten zien. “Je hoeft er niet te vieren, maar
wel in het perspectief in verbondenheid
met alle gemeenschappen blijven treden.
Verbondenheid moet wederzijds zijn.
Geloofsgemeenschappen dienen gevoed te
worden vanuit het centrum.”
Katholieke opvoeding
Thuis in Aalten hangt een schilderij van
Bredevoort met zicht op de H. Hart en
H. Georgiuskerk. Het is de kerk van zijn
jeugd en waar hij aan de achterzijde van
de kerk op ‘de bewaarschool’, de latere
kleuterschool zat. Op een bijzettafel staat
het beeldje van Ludger en de boekenkast is
hoofdzakelijk gevuld met naslagwerken over
religie, de het geloofsleven in de Achterhoek
en Aalten, kerkkunst en de geschiedenis
van kerken. De Graaf is zelf auteur van
een reeks in deze categorie. “Ik ben
opgegroeid toen vrijwel iedereen heel nauw

verbonden was met de kerk. Ik heb zelf
de aartsbisschoppelijke kweekschool, Sint
Ludgerus geheten, in Hilversum doorlopen.
Die school is nu de studio van de EO. Naast
het hoofdvak onderwijs werd je gekneed in
historie, kerk en religie.” Zijn verwondering:
“Sommige onderdelen zijn in de kerkkunst
zo nauw verweven met de mensen in het
dorp. De kroonluchters in Helenakerk zijn
ooit geschonken door de textielarbeiders
van Driessen. In Vragender lees je in de
mozaïekwerken van Jan Kruip de historie.
Je loopt tegen de historie aan. Mijn ouders
zien vast vanuit de hemel waar ik mee bezig
ben. Ze zullen hun hoofd schudden, maar
als ik ze uitleg geef, zullen ze het begrijpen”,
geeft De Graaf al zijn goede intenties voor
de kerk weer. “Het voelt tegenstrijding”, zegt
hij met een bedenkelijke toon. Vervolgens
zegt hij: “Kijk, we hebben een prachtig
geloof. Er zit zoveel bemoediging in en licht.
Maar we gaan naar een periode van wat een
volkskerk was naar een missionaire kerk. We
zijn een missieland geworden en dienen de
kerk weer in kleine stapjes op te bouwen.
Een kerststal midden in het dorp zetten om
laagdrempelig duiding te geven, een uitvaart
waar het persoonlijke gevoel ruimte krijgt in
een eigentijdse samenkomst. Het is vaker
gebeurd. Na de Franse tijd (1795-1813)
hebben mensen de kerken opgezet.”
Voorbeeld in Ludger
Hans de Graaf ziet in de patroonheilige
Ludger een lichtend voorbeeld. “Ik heb iets
met Ludger. Hij kwam van over de IJssel
en overtuigde de Saksen. Ludger heeft een
bijbelboek geschreven, de Heliand, waarin
hij de verhalen van de vier evangelisten in
elkaar schoof en in de taal van de Saksen
begrippen vertaalde. De ezel werd een paard,
de visser een edelman om zo het geloof
toegankelijk te maken. Gewoon simpele
dingen doen waardoor mensen weer komen
en naar diepere waarden gaan vragen. De
coronacrisis is een voorbeeld. Het vaccin laat
zien dat alles beheersbaar is, maar de crisis
laat ook zien hoe kwetsbaar het leven is. We
hebben een blij geloof. Hel en verdoemenis
is het niet. Ons geloof geeft ons hoop, licht,
vertrouwen en schenkt ons het eeuwige
leven. Of het zo zal zijn, weet ik niet, maar
ik hoop van wel.”

INSPIRATIE

SintLudgernu.nl / 8

De veertigdagentijd is
bezinningstijd

Als er iets te vieren is in het leven dan bereiden we ons daarop voor. Of dat nu een verjaardag of bruiloft is, een buurtfeest of de jaarlijkse kermis. We nemen er de tijd voor hoe
we dat zullen gaan doen, wie er uitgenodigd
worden, wat het thema en boodschap zal
zijn. Je hebt tijd nodig om je voor te bereiden,
om in de goede sfeer te komen.
Vroeger heette de tijd voor Pasen vastentijd. Het getal veertig heeft diepe Bijbelse
wortels en verwijst behalve naar vasten ook
naar gebed, boete, vergeving en verzoening,
onderdrukking en bevrijding, leven en dood.
De toon voor de veertigdagentijd wordt op
Aswoensdag al gezet met de lezingen van die
dag. De eerste lezing uit Joël (2, 12-18) is een
hartstochtelijke oproep om tot God terug te
keren. De antwoordpsalm (51) is een gebed
van iemand die zijn tekortkomingen bewust
is; “Vergeving, Heer, want onze schuld is
groot”. De apostel smeekt ons in Christus’
naam ons met God te verzoenen. Mattheus
wijst ons in zijn evangelie (6, 1-6.16-18) op
de verborgenheid als de plaats waar God ons
liefdevol en barmhartig aan ziet.
Maar de periode die met Aswoensdag begint,
is veel meer dan alleen maar vasten. Terecht
kunnen we ons afvragen wat tegenwoordig
met vasten bedoeld wordt. Verstaan wij nog
de kunst van een sober leven, af te zien wat
al te overbodig is? Vasten, loslaten, bezinnen,
inspiratie zoeken voor je leven. Vasten, om
te delen met mensen die tekortkomen aan
dagelijkse levensbehoefte. Eten, en drinken.
Alles wat hen voor een menswaardig leven
ontbreekt. We kunnen Vastenactie steunen.
Al eeuwenlang laten christenen zich op de
eerste twee zondagen van de veertigdagentijd elk jaar inspireren door dezelfde verhalen:
die over Jezus’ beproeving en verheerlijking.
Jezus wordt in de woestijn door Satan op de
proef gesteld. Maar Jezus blijkt een mens met
ruggengraat en weerstaat de beproevingen.
Hij voelt aan dat het koninkrijk van God nabij
is. God gaat een eeuwig verbond met ons

aan. De doop is voor christenen het teken
van dat verbond. De Doop betekent redding
en beoogt de verbintenis met God door de
opstanding van Jezus Christus.
Veel en indrukwekkende thema’s komen op
ons af in de voorbereidingstijd op Pasen. Hét
feest van ons geloven. Teken dat het kwade
door liefde en het goede overwonnen wordt.
De duisternis van ziekte, lijden en de dood
zal overwonnen worden. Pasen is bevrijding
en geeft ons door Jezus Christus nieuw leven
en nieuwe toekomst.
Meer nog dan andere jaren zien we naar die
nieuwe toekomst uit. Covid-19, het coronavirus, bepaalt al zolang ons leven en samenleven. Door vaccinatie komt een nieuwe toekomst in beeld.
Veertig dagen nemen we de tijd op ons leven
op orde te krijgen. Wat heb jij daarvoor nodig,
waar voel jij je bezwaart, is het donder en
wil je in vrede komen met jezelf of met een
ander? Tijd van bezinning en omkeer. Neem
die tijd. Elke dag een minuut of vijf of tien
voor jezelf. In de stilte, een tekst overwegen,
een gebed tot God. Op internet kun je veel
pagina’s vinden met teksten en gedachten
die je kunnen helpen. Ik geef er een: www.
gewijderuimte.org. Een tweede gedachte is
naar aanleiding van psalm 51, van Gerard
Beckers. De tekst van de psalm in vertaling: I.
Gerhardt, M. van der Zeyde. Ook te vinden in
Gezangen voor Liturgie nr. 51-1.
Naar aanleiding van Psalm 51:
Herschep mijn hart:
verzuchting van een door het leven moe
geworden mens,
Verlangen van wie zich oud voelt en verdord,
gevangen in versleten gewoontes,
in alledaagse kleinmoedigheid,
gebed van een mens, die de vergeefsheid van
zijn goede voornemens
dag voor dag opnieuw weer tegenkomt.
Herschep mijn hart, maak het zuiver.
Laat mij toch eens

weer helemaal opnieuw mogen beginnen,
gezuiverd, rein, onschuldig, nieuw,
als een kind.
Wees mij in uw goedheid genadig,
geef mij een nieuwe kans,
een nieuwe start.
Uw erbarmen is oneindig,
is er iedere dag opnieuw,
zoals de donkere nacht
het steeds weer van de dag verliest.
Uw aanschijn, uw heilige Geest,
geluk om uw heil,
geef en hergeef ze mij steeds weer,
ook al verwijder ik mij van U
door mijn zonden en zwakheden,
door alles te willen vinden in mijzelf
zonder te vertrouwen op uw goedheid,
uw erbarmen.
Herschep in mij die gezindheid
die in Jezus was.
Geef mij de toebereide gezindheid die
openstaat voor een liefde,
die alle beperkingen uiteindelijk doorstaat
en daardoor overwint.
Geef mij de liefde als die van Jezus,
door de dood heen,
liefde ten leven.

Vastentijd

Tijd om te bezinnen,
te veranderen,
te vernieuwen.
Tijd om stil te staan,
te bidden,
verder te gaan.
Tijd om te luisteren,
te kijken,
te voelen,
te handelen.
Tijd om dichter bij jezelf te komen.
Tijd om naar anderen te gaan.
Tijd om God terug op het spoor te komen.
Vastentijd.
Tijd om los te laten.
Tijd om vast te houden.
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
Tijd om terug vast te nemen
wat leven en toekomst geeft.
diaken Cor Peters
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Aswoensdag aangepast
vieren

Begin van de Vastentijd

Corona gooit heel wat overhoop! Al bijna
een jaar kampen we met veel beperkingen.
Ook al kunnen we Carnaval niet vieren als
voorheen, de veertigdaagse Vastentijd begint
natuurlijk wél met Aswoensdag.
Als gelovigen worden wij getekend met as
op het hoofd.
Dit askruisje symboliseert de kwetsbaarheid
en de vergankelijkheid van het bestaan.
Tegelijk is het kruis een teken van uitzien
naar een nieuw begin, door de weg die Jezus
is gegaan door Zijn kruis en lijden en door
Zijn verrijzenis.
Veertig dagen was Hij in de woestijn. Deze
tijd maakt ons bewust van onze roeping als
mensen die op de weg van Jezus willen gaan.
Een vorm van vasten die bij je past, extra tijd
voor gebed, het ontvangen van het sacrament
van de verzoening, liefde tot de naasten en
een grotere vrijgevigheid kunnen hierbij
helpen.
Aswoensdag
is
een
vastenen
onthoudingsdag waarop we ons matigen
en geen vlees eten. Er zijn in onze parochie

diverse Aswoensdagvieringen gepland in de
hoop dat zij doorgang kunnen vinden, in
aangepaste vorm en met een beperkt aantal
kerkgangers die tevoren reserveren. Over die
aangepaste vorm informeren wij u. Vanwege
besmettingsgevaar wordt het askruisje dit
keer niet ontvangen door aanraking van
het voorhoofd van de ontvanger door de
voorganger. De as wordt uitgestrooid over
het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit
is de oudste vorm van asoplegging, waarvan
de oorsprong teruggaat tot de Bijbel. Zowel
degene die de as oplegt als degene die de

as ontvangt dragen een mondkapje. Bij de
oplegging wordt niet gesproken. De formule
waarmee de as wordt opgelegd, wordt door
de voorganger voor alle ontvangers één keer
hardop uitgesproken.
Namens het pastoraal team wens ik u een
gezegende voorbereidingstijd op Pasen toe.
Zie op de roosterpagina waar vieringen zijn
op deze midweekse dag na het carnavalsweekend. Ook carnaval is in de meeste plaatsen in de Achterhoek gecanceld.
Pastoor De Jong

De op internet opvraagbare kerkdiensten doen het goed
www.kerkdienstgemist.nl

Vanuit de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde
en vanuit de Calixtusbasiliek in Groenlo zijn
digitale vieringen te zien. Deze diensten trekken meestal meer bezoekers dan de fysieke,
zo merken de betrokkenen die de vieringen
tot stand brengen.
In Lichtenvoorde zitten er per viering tussen
de 55 en 100 mensen mee te kijken en na
afloop wordt een viering dikwijls opgevraagd.
Die aantallen lopen op naar zo’n 120 tot
140 kijkers voor een uitgezonden viering. De
eucharistieviering van kerstnacht in Lichtenvoorde werd zelfs 183 keer teruggekeken en
telde op het moment van de live-uitzending
137 kijkers. De afscheidsviering van pastor
Ronald den Hartog bereikte de 173 kijkers en
werd nog eens 214 keer nadien opgevraagd.
Een viering online meekijken heeft vooren nadelen. Mensen zijn natuurlijk het liefst
fysiek aanwezig en zouden deze keuze ook

het liefst vrij
willen maken,
dus
zonder
een aanmelding.
Maar
het is fijn dat
er een goed
alternatief is.
Een manier die
coronaproof is
en bovendien
op elk tijdstip
via internet op
te vragen is om
een dienst bij
te wonen.
Elke week is er online een goede opkomst.
En dit is niet alleen op de zondag. Opvallend is dat het aantal mensen dat pas later
in de week kijkt oploopt. Onbekend is wie
of welke leeftijdsgroep de online kerkdien-

sten volgt. Soms hoor je een mooie preek
die iemand met een ander wil delen of dat
mensen zeggen dat ze op een rustig moment
een viering willen terugzien, aldus de betrokken vrijwilligers.
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Sober afscheid van pastor
Ronald den Hartog

Pastor Den Hartog werkend naar het hoogtepunt van
de eucharistie: brood en de wijn delend

De preek ging over nieuwe paden banen om opnieuw
te beginnen naar aanleiding van het evangelie van
Johannes de Doper

Pastor Den Hartog heeft op zondag 10
januari afscheid genomen van onze
parochie om opnieuw te beginnen
in de Sint Jan de Doper parochie
grenzend aan de westkant van de
stad Utrecht. “Door corona was het
geen afscheid zoals dat zou moeten
met een volle kerk en een extra groot
zangkoor”, zei pastoor De Jong aan
het begin van de viering. Ook moest
de vertrekkende pastor het zonder een
receptie doen, zonder de gebruikelijke
gebaren en handelingen die bij een
afscheid horen.
De afscheidsviering leek in alle
opzichten sobertjes: weinig
mensen in de kerk, geen
verwarmde Bonifatiuskerk in
Lichtenvoorde. De warme
luchtstroom levert een te groot
gevaar voor besmettingen
op, werd de winterjas aangehouden en werd de pastor met
een elleboogje of op afstand de
hand gedrukt met de mondkap
op. Toch vielen er werkelijk
warme woorden, werd er door
vier cantors oprecht gezongen,
klonken er nieuwe liederen en
mocht pastor Den Hartog bij
het vieren van de eucharistie
zich laten omringen door zijn
collega-pastors.
Pastoor De Jong die de

viering inleidde, begroette alle mensen die
via internet en de kerkradio het afscheid
volgden. Een bijzonder welkom was er aan
de ouders van de vertrekkende pastor. Die
volgden vanuit Culemborg de viering via de
livestream.
Het leek alsof het zo zou moeten zijn: het
evangelie van die zondag ging over de
Doop van de Heer door Johannes de Doper.
“Een wegbereider, hij wijst je de weg naar
je nieuwe parochie die de naam draagt van
St-Jan de Doper”, zei pastoor De Jong.
Daar haakte pastor Den Hartog op in
tijdens de overweging. Hij vertelde over de
Openbaring van de Heer. Eerst herkenden
de herders de Zoon van God, later waren dat
de drie koningen. “En de volgende episode
is de Doop van de Heer. God is met ons
onderweg gegaan wat inhoudt: bekering,
herboren worden, een nieuwe start, waar
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Tekst en foto’s: Eveline Zuurbier
Tekst en foto’s: Eveline Zuurbier

‘we’ aan mogen beginnen.” Opvallend
noemde hij zichzelf daarbij niet. Pastor Den
Hartog staat bij de parochianen bekend als
een bescheiden, maar gedreven pastor.
Deze eigenschappen benoemde pastoraal
werker Carla Roetgerink ook nog eens in
haar woord namens de pastores. “Je bent
evenwel standvastig in de taken die jou te
doen staan.” Ze noemde als voorbeeld de
presentatieviering van de communicantjes
toen de intelligente lockdown net ten
einde was waarin hij het
geduld niet verloor om
te handelen ‘zo als het
is’, een bekende uitspraak
van pastor Den Hartog.
“De
eerste
parochie
vergeet je nooit, het is
een soort verliefdheid.
Samen hebben we veel
meegemaakt.”
Ze wenste haar collega alle
succes toe door geloof,
hoop en de nooit aflatende
liefde van God. Die zijn
als een waterstroom.”
Het
afscheidscadeau
is een beeldje van een
half waterrad. “Niet af,
tekenend bij de zinsnede
die je uit het Achterhoekse
dialect leerde kennen: ‘red
ow d’r met’, als je het niet meer weet, kun je
op geloof, hoop en liefde vertrouwen.”
Namens alle parochianen sprak vicevoorzitter Jos Rosendaal. Hij roemde
de pastor om zijn inzet, betrokkenheid,
expertiese, oprechtheid, echtheid, precisie,
de opgewekte instelling, de vriendelijkheid.
“Karaktereigenschappen die je goed van
pas komen in de nieuwe parochie”, aldus
Rosendaal. Van de parochie Sint Ludger
ontving hij een beeld van Ludger en van de
Paulusparochie een icoon. Twee betrokken
parochianen overhandigden beide cadeaus.
Door de coronamaatregelen was een
afscheidsreceptie niet mogelijk. Wel was er
na afloop koffie en cake to go. Pastor Den
Hartog kreeg een boekwerk van brieven
en kaarten van parochianen die op deze
coronaproof manier hem de hand drukten
en succes wensten in zijn nieuwe parochie
St. Jan de Doper in Mijdrecht en omgeving.

Een mondkapje dragen zodra je loopt in de kerk is
gewoontegoed geworden

Pastor Den Hartog heeft zojuist het
beeldje van het waterrad uitgepakt.

Bedankt voor je

Geloof
Hartelijkheid
Motivatie

Inzet

Betrokkenheid
Expertise

Oprechtheid
ENTHOUSIASME

Precisie

Je bent een topper!
Blijf je jezelf!
Er zijn er al zoveel anderen.

Ga met vertrouwen de toekomst tegemoet.
In Christus verbonden.

Nu je handen, knuffels en kussen mist omdat we leven in de Covid-19 coronavirus pandemie 2020-21
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Parochie Parels: de mozaïeken van Jan Kruip

De achterwand van het priesterkoor van de
kerk in Vragender was vanwege de eentonigheid van het schoonmetselwerk de enige
wand in de kerk die best een versiering kon
gebruiken. Het kerkbestuur besloot in de
zomer van 1958 om aan weerszijden van
de apsis een mozaïek te laten aanbrengen.
De uitvoering van de twee kunstwerken werd
onderhands aan Joop Kruip gegund. Voor
een honorarium van vijfhonderd gulden nam
hij het arbeidsintensieve werk aan.
Joop Kruip werd in 1935 als Joseph Franciscus Maria Kruip in Lichtenvoorde geboren.
Na de lagere school doorliep hij de tweejarige
schildersopleiding aan de ambachtsschool in
Winterswijk. Daarna trad hij als reclameschilder in dienst bij Vroom en Dreesmann, locatie Enschede. Kort daarop verhuisde hij naar
Rijssen, waar hij in een atelier allerhande artikelen met motieven decoreerde. Op zeventienjarige leeftijd gaf hij zich op als student
aan de Academie voor Kunst en Industrie in
Enschede. Vijf jaar later sloot hij zijn studie
met een diploma af. Aan het begin van zijn
loopbaan als kunstenaar legde Kruip zich toe

Foto’s: Hemmy Severt

Bij de meeste kunstenaars is het
hart op een al dan niet gedeeltelijk
ontblote borstkas dieprood afgebeeld met een gele vlam en een
donkerbruin kruis erboven. Om de
totale compositie goed tot zijn recht
te laten komen heeft Kruip het hart
extern afgebeeld, rechts van Jezus.
Heel bijzonder in de wereld van de
kerkelijke kunst. Onder de afbeelding van Jezus, waar op zijn handen de stigmata goed zichtbaar zijn,
maakte de kunstenaar de eerste en
de laatste letter van het Griekse alfabet: A en Ω.
De voorbereiding vergde nogal
wat tijd. Kruip tekende eerst beide
voorstellingen op papier. Vervolgens bracht hij die op de gewenste
De mozaïeken zijn in 1958 aangebracht.
grootte over op stevig pakpapier.
Foto: archief Vragender
Daarmee fietste hij in de winter
van 1958/’59 vanuit zijn woonplaats Lichtenvoorde naar de kerk
op het vervaardigen van mozaïeken. Daarna in Vragender. Omdat het zo koud was, kreeg
specialiseerde hij zich meer en meer in het hij elke keer na aankomst – pastoor Reiber
schilderen van portretten en landschappen.
stond daarop – een paar koppen koffie en
Tegen de wand rechts van de apsis ver- een bord hete pap van Marietje Hahné.
beeldde hij de Emmaüsgangers
Na veel passen en meten, het secuur uitzetten
Twee leerlingen van Jezus liepen van Jeruza- van de vele lijnen waarbinnen de kunstenaar
lem naar het nabijgelegen plaatsje Emmaüs. een bepaalde diepte van het schoonmetselIn rouw gedompeld spraken ze over de dood werk uithakte, smeerde hij die uitgespaarde
van hun meester. Terwijl zij daarover spra- ruimte iets met kalkcement aan. Daarna vulde
ken, kregen zij gezelschap van een man die hij de overgebleven ruimte gestaag verder
zij niet kenden. Deze man vroeg waarover op met de mozaïeksteentjes: telkens een lik
zij praatten en waarom zij zo treurig waren. kalkcement, een paar steentjes volgens de
Ze antwoordden: ‘Onze opperpriesters heb- tekening, enzovoort. Het materiaal van de
ben Jezus de Nazarener gevonnist tot de mozaïeken bestaat uit stukjes Belgisch markruisdood. Wij hoopten dat hij het was die mer en in fijne stukjes geslagen veldkeien
Israël zou verlossen.’ Tegen de avond kwa- uit Vragender. Die keitjes heeft Kruip zelf bij
men ze samen aan in Emmaüs. Jezus maakte elkaar gezocht. De kunstenaar kreeg in de
aanstalten om verder te gaan, maar de twee kerk hulp van Frans Wolterink. Deze reikte de
apostelen overtuigden hem te blijven. Toen steentjes aan, die vooraf al in aparte kistjes
ze aan tafel zaten, herkenden de apostelen waren gedaan.
de man die zich bij hen had aangesloten; Joop Kruip heeft meer mozaïekwerken op
door de manier waarop hij het brood nam, muren van (katholieke) gebouwen aangehet zegende, brak en het aan hen uitdeelde.
bracht in Lichtenvoorde. Onder meer bij de
Links van de apsis maakte de kunstenaar de Ludgerusschool, bij de ingang van de Sint
beeltenis van het Allerheiligst Hart van Jezus. Jorishut van de scouting St.-Bernardusclub
en bij de voormalige dokterspraktijk
van huisarts De
Nooijer.
Bron: Vragender
Kerkpad. (auteurs:
Henny Bennink,
Jos Wessels, Wim
Rutgers,
Bennie
Schilderink, Frans
Lageschaar, Johan
te Molder, Wilma
Veldkamp-Gunnewick en Hans
Veldkamp).
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Alle lof voor Frans Thomassen 25 jaar organist

Frans Thomassen bespeelt wekelijks het orgel en begeleidt meerdere koren in Lichtenvoorde en Winterswijk
Op nieuwjaarsdag, tijdens de eerste viering
van het jaar 2021 is organist Frans Thomassen gehuldigd. Reeds 25 jaar bespeelt hij het
orgel in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde
en dirigeert hij de koren. Hij begon net voor
Kerstmis als invaller, een helpende hand in
nood. Door de jaren heen bespeelt hij menig kerkorgel en heeft hij meerdere koren die
hij dirigeert. Vicevoorzitter van de parochie
Jos Rosendaal, de voorzitter van de Lichtenvoordse kerkkoren, Geert Menting en aftredend voorzitter van de beheercommissie in
Lichtenvoorde, Miny Schut spraken de jubilaris toe en overhandigde Frans Thomassen
een cadeau. De vier cantors zongen de jubilaris aan het einde van de viering hartelijk toe.
Thomassen weet het nog als de dag van
gisteren. In Lichtenvoorde zaten ze net voor
Kerstmis, alles was geregeld, alle vieringen
en koren waren ingepland. Niets kon meer
mis gaan. En het ging mis. Twee dagen voor
Kerstmis haakte de organist om redenen af.
Thomassen werd benaderd en vanuit Doetinchem kwam hij naar de Bonifatiuskerk. “Hij
was de reddende engel”, zei Jos Rosendaal
aan het einde van de viering. “Eerst ging hij
achter het orgel zitten
en begon te spelen
om te horen. En...,
vroegen wij. Ja, ik doe
het. Het was een pak
van ons hart”, aldus
Rosendaal.
Geert Mentink vertelde dat Thomassen
het nogal eens te stellen had met de eerste
tenoren die vlak naast
het orgel stonden. “Hij
werd op een gegeven
moment ook dirigent.

‘Bi’j Godfried (oud-dirigent) zongen
wi’j dat veul sneller’, plaagden ze
Frans.”
Mentink feliciteerde hem en zei dat
de koren op een moment na corona
weer voltallig kunnen zingen.
Miny Schut, oud-voorzitter beheercommissie: “We hadden je zo graag
een nieuw orgel gegund en we weten niet of dat dát nog eens gaat
lukken.” Ze roemde de inzetbaarheid
van de organist. “Je weet je altijd aan
te passen aan de omstandigheden
en het lijkt erop dat de kwaliteit dan
echt tot recht komt van de muziek
en de zang.”
Onder Frans Thomassens leiding en
begeleiding op het orgel staan de
koren in Lichtenvoorde en in Winterswijk. Ook bespeelt hij het kerkorgel in de Calixtusbasiliek en dat van
de Mattheuskerk in Eibergen. Ook
met het vak van orgelbouwen is hij
bekend. Onder meer hielp hij bij het
verplaatsen -terug naar de kerkzolder- en de restauratie van het Adema
orgel (1926) in de Calixtusbasiliek.

Jeugd@church
De traditie van de pannenkoek op Maria Lichtmis

40 dagen na Kerstmis (op 2 februari) vieren we Maria Lichtmis.
En dat doen we met... pannenkoeken! Pannenkoeken eten op
2 februari is een oeroude traditie. Maar weet jij waarom we
pannenkoeken eten op die dag?
Een oude spreuk zegt: “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze
maakt haar pannetje warm.” Pannenkoeken eten met Maria
Lichtmis is een traditie die al heel lang bestaat en die in heel
Europa voorkomt. Door pannenkoeken te bakken met Maria
Lichtmis, werd de komst van het voorjaar gevierd. De ronde
vorm van de pannenkoeken verwijst naar de ronde vorm van
de zon, die vanaf nu weer harder gaat schijnen, omdat de lente
in aantocht is. Volgens de traditie zal iedereen die met Maria
Lichtmis pannenkoeken eet, een voorspoedig jaar hebben.
En er is nog een verklaring voor het bakken en eten van pannenkoeken op die dag. Heel vroeger was het de dag waarop
de plattelandsbevolking van werk kon veranderen: het winterwerk van binnen werd weer meer buitenwerk. Het voorjaar is
op komst! De andere dag waarmee het winterwerk begon was
Sint Maarten op 11 november.

Vanuit een Bijbelse traditie gezien, wordt 40 dagen na de
geboorte van Jezus het feest van de Openbaring van de
Heer. We weten dat Hij naar ons is toegekomen. Volgens
de Joodse traditie om toegewijd te worden aan God. Hij
heeft Jezus Christus gezonden om onze zonden te vergeven en wij er goed aan doen naar de waarden van God te
leven.

Pannenkoeken, hoe heb je ze het liefst?

Pannenkoeken zijn helemaal niet moeilijk om te maken en
kunnen binnen tien minuutjes klaar zijn. En als je eens een
keer wat anders wil dan de gewone pannenkoeken met
stroop, probeer dan eens pannenkoeken met banaan: een
zelfgemaakte pannenkoek die iedereen lekker vindt!
Recept voor 8 bananenpannenkoeken:
Ingrediënten
250 g bloem
1 zakje vanillesuiker
1 of 2 eieren
500 ml melk
2 rijpe bananen
Boter om in te bakken

Tip: d
ez
zijn er e pannenk
o
g lekk
er me eken
beetje
te
choco
pasta en
!

Bereidingswijze
Doe de eieren, melk, bananen en suiker in een kom en mix het met
een staafmixer goed door elkaar.
Doe de bloem er bij en mix het beslag tot de meeste klontjes er
uit zijn.
Zet een pan op het vuur en verhit de boter.
Als de boter goed warm is, schep je wat beslag
in de pan en bak je de pannenkoek aan beide
kanten tot het een goudbruine kleur heeft.

Smullen maar!

Valentijnsdag

Valentijnsdag is de dag waarop je de liefde
viert. Stuur een geheime brief aan je stiekeme
lover. Heb je verkering? Een lief cadeautje
bijvoorbeeld suikerhartjes wordt vast leuk
gevonden. Wat kun je nog meer doen?
1.
Je kan natuurlijk een kaartje of een
briefje schrijven aan degene die je leuk vindt
en dan die in de brievenbus doen.
2.
Een roos geven aan iemand. Het is
de bloem van de liefde. Bij mij op school kon
je altijd een roos laten bezorgen en wel anoniem. Alleen door corona is dat dit jaar niet.
Een leuk initiatief is het wel!

3.
Een doos chocolade is ook niet
verkeerd of juist wat anders lekkers. Denk aan
zelfgebakken koekjes.
Van deze dingen doen krijg je al kriebels in je
buik. Valentijnsdag is op 14 februari. De dag
valt op zondag! Laat je verrassen of verras die
leuke andere.
Waar komt de dag vandaan? De bekendste
legende is die van een priester genaamd
Valentinus. Deze priester leefde in Rome in
de derde eeuw na Christus. Hij stond bekend
om de goede dingen die hij deed voor de

zieken, ouderen en armen. Zo wist hij
ook de dochter van de stadhouder van Rome
te genezen. Naast het genezen van zieken,
zegende Valentinus huwelijken in. Dat was
in deze tijd verboden, dus toen de Romeinse
keizer Claudius II hiervan hoorde, liet hij
priester Valentinus op 14 februari 270 onthoofden. De priester liet nog een briefje na
aan de dochter van de stadhouder van Rome
ondertekend met de woorden ‘van je Valentijn’. Vanwege zijn goede daden heeft de kerk
priester Valentinus heilig verklaard en werd
14 februari uitgeroepen tot een feestdag.

Carnaval in zicht!
VASTEN,
HOE DOE JIJ DAT?

Vorig jaar schreef ik over dat het goed is
je mobiele telefoon eens weg te leggen.
Eens niet whatsappen, maar het veel
leuker is om bij die persoon een kop
thee te drinken.
Maar eigenlijk is dat in deze tijd met
corona geheel onmogelijk. De contacten vinden online plaats. Je moet mensen zo min mogelijk bezoeken. Je hoort
in je eigen bubble te blijven om niet
besmet te raken.
Daarom heb je je telefoon meer dan
ooit nodig, voor school of om te overleggen of gewoon leuk facetimen.
Werkelijke alles gaat nu online. Niet
winkelen, maar online bestellen, vragen
stellen online, enzovoorts.
Maar je zou natuurlijk wel minder op
je telefoon kunnen zitten als dat niet
nodig is, aangezien je er zo goed als de
hele dag al bijna op zit. Een keer naar
buiten een frisse neus halen doet wonderen nu sporten ook niet doorgaat.
Als je niet oppast kijk je de hele dag op
je mobiel. Je kijkt naar de les of om je
opgedragen huiswerk te bekijken of je
mail bij te houden en wat vragen aan
je klasgenoot via whats app. Kortom je
gebruikt nu veel meer je telefoon dan
dat je eerder zou doen maar het kan
ook niet anders.

Tips voor basis- en middelbare scholieren
Als de basisscholen weer open zijn, wordt er op school wel iets gedaan
met carnaval. Er zijn manieren om het feest anders te vieren of er op een
andere manier aandacht te geven. Holadijee zal het niet zijn. En misschien verschijnen middelbare scholieren helemaal niet op school omdat
ze dan nog dicht zitten? We weten het nog niet. Normaal zouden ze uit
gaan, zich in carnavalspakken hijsen, de polonaise lopen. Daarom heb ik
3 tips voor jullie om toch carnaval te vieren.
•
Je kan binnen de maatregelen afspreken met je vrienden of
vriendinnen en dan met tweetjes of drieën alsnog thuis een klein beetje
carnaval vieren met bijvoorbeeld muziek of door een spelletje te spelen
met wat lekkers erbij.
•
Je zou ook een online een party kunnen houden door met je
vrienden te bellen via Zoom, Teams of Houseparty. Als je dat zou doen
raad ik Houseparty aan want op dat platform kan je ook spelletje spelen.
•
Je kan ook gewoon met je broers, zusjes, papa en mama carnaval vieren en dat je er dan thuis gewoon een klein feestje van maakt.
Confetti? Daar is niet iedereen blij mee als je na het feestje die snippertjes
moet opruimen.

Zo maak je heel simpel een eigen masker
Voor carnaval is het natuurlijk leuk om een masker te maken en dat kan
heel simpel zijn. Ik heb een voorbeeldje hier onder staan met spullen die
je waarschijnlijk al wel in huis hebt.
Benodigdheden
- papieren wegwerp bordje
- wat verf
- 2 elastiekjes of een rietje
- een schaar en lijm
- en wat decoratiespulletjes
1. Als eerst knip je het bord door de helft.
2. Daarna maak je 2 gaatjes voor de ogen.
3. Dan verf je je bordje zoals je het zelf wilt.
4. Dan plak je de decoratie op die je wilt.
5. Dan plak je een rietje aan de onderkant of
maakt elastiekjes vast.

ROOSTER
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WEEKENDVIERINGEN
za 6 en zo 7 februari
Aalten
St. Helena

za 13 en zo 14 februari

zo 9:30u
Dhr J. Droste
Caisa

Beltrum
OLV Tenhemenopneming

za 20 en zo 21 februari

za 27 en zo 28 februari

zo 9:30u
Dhr J. Droste
za 19:00u
Pastoor H. de Jong
4 zangers

zo 10:30u
Werkgroep

za 19:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

za 19:00u
Werkgroep

Bredevoort
H. Hart/H. Georgius
Eibergen
H. Mattheus

za 19:00u
Diaken C. Peters

Groenlo
H. Calixtus

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong
4 zangers

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/H. Ludgerus

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong
Caisa

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong
Caisa

zo 11:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

Lievelde
Christus Koning

zo 10:00u
Werkgroep

Harreveld
H. Agatha

zo 10:00u
Werkgroep

Mariënvelde
O.L. Vrouw van Lourdes

zo 9:30u
Mw. A. Wopereis

Meddo
H. Johannes de Doper

za 19:30u
Leo Zieverink en Nelly Raben

za 19:30
Anne Marie Hörning en
Ida Beekman

Neede
H. Caecilia
Rekken
H. H. Martelaren van Gorcum

za 19:00u
Werkgroep

zo 10:30u
Werkgroep

Rietmolen
H. Caecilia
Vragender
St. Antonius van Padua
Winterswijk
H. Jacobus

za 19:30u
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
H. Werenfridus

zo 9:30u
Pastoraal werker C. Roetgerink
4 zangers
za 19:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink
4 zangers

H. Eucharistieviering

Woord en communie

= gezinsviering

Woord en gebed

Oecumenische viering

= na afloop koffiedrinken

za 19:00u
Pastoor H. de Jong
4 zangers
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WEEKVIERINGEN
Aalten

In de St. Helenakerk vindt wekelijks op donderdag om 9:00 uur een
ochtendvieringen plaats in de kapel.

Beltrum

Neede

Op dinsdag 9 februari is er om 9:00 uur een eucharistieviering in de
H. Caeciliakerk.

Op woensdag 3 februari om 9:30 uur is er een eucharistieviering in
de OLV Tenhemelopnemingkerk.
Op woensdag 17 februari om 19:00 uur is er een woord- en communieviering in de OLV Tenhemelopnemingkerk.

Rietmolen

Eibergen

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een
ochtendviering plaats in de kapel, uitgezonderd 17 februari. Op deze
dag is er om 19:00 een viering voor Aswoensdag.
In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de
rozenkrans gebeden.

Op donderdag 4 en 18 februari is er om 9:00 uur een eucharistieviering in de H. Mattheuskerk.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op maandag om 9:00 uur een ochtendviering met om 8:30 uur rozenkransbidden.
Iedere vrijdag is er om 9:00 uur een eucharistieviering met om
8:30 uur de aanbidding van het Allerheiligste.

Op donderdag 11 februari is er om 9:00 uur een eucharistieviering
in de H. Caeciliakerk.

Winterswijk

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdagochtend 3 en 17 februari om
9.30 uur een woord- en gebedsviering in de kerk.

Lichtenvoorde

Op donderdag 4 februari wordt om 14:00 uur de rozenkrans gebeden in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

OVERIGE VIERINGEN
Vragender

Op 2 februari, Maria Lichtmis, is er om 19.00 uur een viering van
woord en gebed. Pastoor H. de Jong en diaken C. Peters gaan voor.
Dit is de laatste viering in de St. Antonius van Padua kerk. De viering
staat in het teken van het onttrekken van de kerk aan de Goddelijke
eredienst.

Aswoensdag

Op Aswoensdag 17 februari zijn er de volgende vieringen:
9.30 uur, Groenlo, eucharistie pastoor H. de Jong en diaken C. Peters
16.00 uur, Groenlo, gezinsviering pastoor H. de Jong en pastoraal
werkster C. Roetgerink.
19.00 uur, Lichtenvoorde, eucharistie pastoor H. de Jong.
19.00 uur, Winterswijk, woord-communie, diaken C. Peters.
19.00 uur, Beltrum, woord-communie, pastoraal werkster C. Roetgerink.

MEDEDELINGEN
Sacramenten

Als u uw kind wilt laten dopen, de eerste heilige communie wilt laten
doen, wilt laten vormen of als u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten,
neem dan contact op met het centrale secretariaat of het secretariaat
van uw locatie. Zij kunnen u informeren en/of doorverwijzen naar de
werkgroepen die u helpen bij de voorbereiding van de sacramenten.
Als u, met spoed, een ziekenzalving wilt, neem dan contact op met
de pastorale noodwacht, 06-190 17 292. Dit is ook het nummer dat
u kunt bellen als u een kerkelijke begrafenis en/of kerkelijke ondersteuning wilt.

Aanmelden dopen in de St. Ludgerparochie

Wilt u uw zoon of dochter laten dopen in onze parochie dan bent
u van harte welkom! U kunt uw kind opgeven voor de doop via het
centrale secretariaat. Zie voor adresgegevens pagina 2 of de website
sintludgernu.nl.

Corona

U kunt de coronaregels en de handleiding voor het online aanmelden
vinden op de achterpagina.

Huiszegen 2021

Achter in de kerken in Lichtenvoorde en Groenlo liggen reeds gezegende huiszegen briefjes, omdat vanwege de coronapandemie en de
lockdown dit niet fysiek kan plaatsvinden.
Er ligt ook een begeleidend boekje met gebeden en achtergrondinformatie om zelf thuis deze zegening handen en voeten te geven.

Locaties
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Aalten - H. Helena

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Dijkstraat 11, 7121 ES Aalten
T: 0543-47 30 14
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. locatieraad
Secretariaat: vr van 10.00u–11.00u
Beheercommissie
Coördinator/voorzitter: Frans Stoltenborg, Budgethouder: Tonnie Krabben
Gebouwenbeheer: Joop Theissen, José van Lith
Caritas
Jozephien de Graaf, T: 0543-47 58 31
Coördinator parochieblad SintLudgernu.nl
Harrie Willemsen, T: 0543-47 49 50
Kerkradio: Henk Eijkelkamp, T: 0543-47 20 59
Contactpersoon scholen en kerk: Nina Westendorp

Kerkadres: Mariaplein2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Eibergen - H. Mattheus

Kerkstraat 16, 7126 AM Bredevoort.
Bezoekadres: Koppelstraat 16, 7126 AH Bredevoort
T: 0543-45 17 86
E: bredevoort@paulus-ludger.nl
Bank: NL58 RABO 0310 5009 58
Beheercommissie
Voorzitter: Simone van der Sligte
Secretaris: Dick Hijink, Bekendijk 12, T: 0543-45 19 13
Financiën: Angelita Hunting, Officierstraat 1c, T: 0543-45 11 68
Pastoraatgroep
Catechese: Monique Garstenveld, Rini Hahné en
Simone van der Sligte
Caritas
Theo Huntink, T: 0543-45 11 68

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 59
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Secretariaat: vrijdag 13.30 uur - 15.00 uur

Groenlo - H. Calixtus

Harreveld - H. Agatha

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Secretariaat open: dinsdag en donderdag 9:00-11:00

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Secretariaat: maandag in de oneven weken 18.00u–19.00u
Beheercommissie
Voorzitter: V. Bokkers, e-mail: harreveld@paulus-ludger.nl
M. Harbers, W. ten Have, L. Schenk
Pastoraatgroep/Voorgangers,
Maria van Uem-de Mooy
Mieke Wessels-Bongers
Caritas
Josefien Stoltenborg, T: 0544-37 52 82

Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus

Lievelde - Christus Koning

Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77, Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: Geopend op donderdag van 10:00u tot 12:00u.
Beheercommissie
Freek Verheijen, Guus Hulshof en Ria Kock.
Pastoraatgroep
Truus Kemperman, T: 06-4000 3067, Freek Verheijen, T: 06-8232 6457,
Ellen Dekkers, T: 06-2265 4812, Nicole Wolterink, T: 06-2862 1195
E: pglichtenvoorde@sintludger.nl
Caritas
Anny Klein Gunnewiek T: 0544-37 32 10

Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
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Mariënvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Meddo - H. Johannes de Doper

Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: elke maandagmorgen 10.00u–11.30u
Beheercommissie
Jan Berendsen, T: 0544-35 12 87/06-5364 7777
Anita Spekschoor, Irma Baks
Pastoraatgroep
Angela Reukers, Truus Berendsen, Romy IJzereef, Terry Willemsen
Caritas
Wilma Kolkman, T: 0544-84 26 97

Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: di 9.30u–10.30u geopend
Beheercommissie
Voorzitter: Jan Lanting, T: 0543-72 21 53; Secretaris: Sylvia Ubbink-Zieverink,
T: 0543-56 99 15; Penningmeester: Tr. Kondring-Nienhuis, T: 054356 93 40; Leonie Bent-Overkamp, T: 0543-52 10 17; Remy Zieverink,
T: 06-1248 2699; Monique te Kiefte, T: 0543-56 96 14
Pastoraatgroep
Joep Dorsthorst, gemeenschapsopbouw, T: 56 94 72
Lidy Wolters-Zieverink, catechese, T: 56 99 70;
Caritas Joep Dorsthorst, T: 0543-56 94 72
Beheerder kerkhof: B. Zieverink, T: 0543-56 92 34

Neede - H Caecilia

Rekken - HH Martelaren van Gorcum

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
T: 0545-28 68 35
E: neede@paulus-ludger.nl

Rekkenseweg 40, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 12 91
E: rekken@paulus-ludger.nl

Rietmolen - H Caecilia

Vragender - St. Antonius van Padua

Pastoor C.M. van Everdingen 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
E: rietmolen@paulus-ludger.nl

Heelweg 1, 7134 PB Vragender.
Secretariaat: Heelweg 3, 7134 PB Vragender
T: 06-27346185
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69 ; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Parochiecentrum open 9:00u-10:00u, eerste en derde maandag van maand
Beheercommissie
Coordinator/voorzitter: Angelo Ribbers; Budgethouder: Bernard Lageschaar;
Gebouwenbeheer/secretaris: Ellen Wiegerinck; Algemeen lid/notulist: Silvia
Spijkers
Pastoraatgroep
Annie Hahné, Marie Ceciel Idink, Hennie ter Bogt, Tinie Kerkhoff-Keuning, Bas
Gierkink en Jannie Gunnewick
Caritas: Tinie Kerkhoff-Keuning, T: 0544-37 42 53
Beheerder kerkhof: Bennie Schilderink

Winterswijk - H. Jacobus

Zieuwent - H. Werenfridus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk.
T: 0543-51 21 58, E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat di, do en vr 10.00u–11.00u
Beheercommissie
Voorzitter: Frank Peeters 0543- 52 31 44
Secretaris/budgethouder: Henry Reijerink 0543- 51 89 82
Gebouwbeheer: Harrie Stotteler 0543- 51 80 34
Caritas
Ton Geuijen, T: 0543-51 59 77
Beheerster kerkhof
Cilia Buitink-Konink: T: 06-3098 2655

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18 E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52
Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Spreekuur secretariaat : dinsdag 13.00u–14.00u in het Parochiehuis, ingang
parkeerplaats.
Beheercommissie
Voorzitter: Henry Waalderbos, T: 06-23 66 95 31; Secretaris: Jeannet
Stoverinck; Penningmeester: Eugène Krabbenborg, T: 06-20 99 27 43;
Gebouwen: Anton Storteler, T: 06-22 49 89 82
Pastoraatgroep
Annie Krabbenborg, T: 0544-351863; Jan Nijenhuis T: 0544-351514; Anton
Storteler, T: 0544-351557; Liesbeth Vosters, T: 0544-351586
Caritas
Leo Nijenhuis, T: 0544-351846
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MEDDO
Correspondent

Joep Dorsthorst, T: 0543 – 56 94 72

Jaar van de waarheid

Een jaarwisseling heeft iets van een drempel:
je kunt niet zomaar doorlopen. Je moet er
even bij nadenken. Wat dat betreft is 2020
geen fijn jaar geweest. Het coronavirus heeft
ons ook allemaal parten gespeeld. We zijn er
nog lang niet en zullen er de komende tijd
nog duidelijk rekening mee moeten houden.
Ook binnen onze geloofsgemeenschap is er
veel gebeurd waar we niet blij van worden.
En we zijn er ook nog niet.
De pastorale brief van 29 april ’20 waarin
ons is medegedeeld dat er vanaf 1 juli 2021
er geen eucharistievieringen meer zijn hier in
Meddo en dat we tot 1 januari 2022 nog
één keer in de maand een woord- en communieviering mogen houden, geeft aan dat
we met de neus op de feiten worden gedrukt.
Het was wel even slikken, en best wel een
emotioneel moment toen ik deze brief las.
Dit beleid is al weer bijgesteld door het vertrek van pastor Ronald den Hartog.
Op zondag 29 november hebben wij afscheid
van hem genomen.
Op zondag 27 december was pastoor De
Jong voor het laatst hier om voor te gaan in
de laatste eucharistieviering hier in Meddo.
Vanaf 1 februari 2021 is er nog ruimte voor
woord- en gebedsvieringen. Deze kunnen we
nog houden tot het moment waarop de kerk
aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.
Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan ons
grote vrijwilligerscorps, welke jarenlang heeft
klaar gestaan om op één of andere manier
zijn of haar steentje bij te dragen aan deze
vieringen.
De liturgiegroep bestaat nu nog uit 10 per-

sonen. Met één viering in de maand verzorgd
door twee personen komen deze één keer in
de vijf maanden aan de beurt. Twee keer een
viering in de maand, zou ook kunnen, maar is
daar ook belangstelling genoeg voor?
Er speelt nog een totaal andere vraag.
Wat willen we zelf? Is het niet een mooi
moment om na jarenlange inzet te stoppen
met deze activiteiten? We worden allemaal
ouder en velen van ons zitten in een leeftijd
die om een herbezinning vraagt.
Daarom moeten we duidelijkheid krijgen
over wie wel of niet wil doorgaan.
In de brief hebben we ook kunnen lezen dat
het van belang is voor de toekomst dat alle
locaties werk maken van ‘lokaal geloven’ op
basis van de eigen mogelijkheden en wensen. Wat zijn die mogelijkheden en wat zijn
dan onze wensen? Blijft onze geloofsgemeenschap nog bestaan?
Moet hiervoor in Meddo nog een aanspreekpunt blijven en andere activiteiten ontwikkelen? Moet het secretariaat hier nog open
blijven? Hoe gaat het verder met het opgeven
van mis- en gebedsintenties en waar worden
deze dan gelezen?
Vragen die ons allemaal aangaan en waarop
een antwoord moet komen. Het is op dit
moment moeilijk om daarvoor bij elkaar te
komen.
Wij hebben al jarenlang geconstateerd dat
het kerkbezoek aan het afnemen is. Datzelfde
geldt ook voor de afname van het aantal
priesters dat nog voor kunnen gaan in de
eucharistieviering.
Jarenlang hebben we dit kunnen opvangen
met woord- en communievieringen door vrijwilligers. Om onbegrijpelijke redenen is daar
een eind aan gekomen.
Uitvaarten en bijzondere vieringen, hiermee
kan men denken aan de oecumenische vie-

Op zondag 29 november hebben wij afscheid van pastor Den Hartog genomen

ringen op eerste pinksterdag en de zonnebloemviering kunnen nog worden gehouden
tot het moment waarop de kerk aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken.
Wij hadden dit graag willen bespreken met
jullie, maar ook hier speelt het coronavirus
ons parten. Dus hoe nu verder als geloofsgemeenschap is nog een heel groot vraagteken?
Toen wij in 2014 ons 150-jarig jubileum van
het kerkgebouw en het 125-jarig bestaan van
onze parochie en geloofsgemeenschap vierden, konden wij nog niet bevroeden dat we
in deze situatie terecht zouden komen.
Wat overblijft zijn de herinneringen van toen,
met nog een eigen pastoor. Een eigen parochiebestuur. Waar is de tijd gebleven? Wat
overblijft is het langzaam afbrokkelen van
geloofsgemeenschap.
Met weemoed kijken we terug naar al die
jaren dat er in Meddo een kerk was waarin
we onze toevlucht konden vinden. Het rotsvaste geloof van toen is er niet meer.
Hoe nu verder? Wij stellen voor om vanaf
februari en maart twee woord- en gebedsvieringen te houden op de tweede en vierde
zaterdag van de maand.
Eind februari gaan we bekijken of we op deze
voet verder kunnen gaan.
Ook wij willen graag weten hoe onze
geloofsgemeenschap denkt over al die veranderingen en hoe nu verder. Daarover zal het
komende jaar verdere invulling aan moeten
worden gegeven. Hopelijk kunnen wij ook
nog eens een keer daarover een geloofsgemeenschapsavond te houden
Dit jaar 2021 is het jaar van de waarheid
waarin nog vele belangrijke beslissingen
moeten worden genomen.
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WINTERSWIJK
Correspondenten

Wilhelmien Wolters
E: winterswijk@sintludger.nl

Actie Kerkbalans 2021

Beste parochianen, in verband met de Covid
9 is de Actie Kerkbalans 2021 in januari niet
doorgegaan. Vanwege de harde lockdown
was het niet verantwoord onze wijk assistenten op pad te laten gaan. Wij hopen de actie
kerkbalans 2021 in maart te kunnen organiseren.
Beheercommissie
en werkgroep Kerkbalans.

Beheercommissie

De taken die de leden van de beheercommissie op zich nemen zijn veranderd, namelijk:
Voorzitter: Frank Peeters, T: 0543- 523144
Secretaris/budgethouder: Henry Reijerink,
T: 543- 518982
Gebouwbeheerder: Harrie Stotteler, T: 0543518034

Overledenen

Marinus te Brinke. Hij woonde aan de Koekoekstraat 8 en was 91 jaar.
Stien Olthof-Tenhagen. Zij woonde aan de
Hoge Hazel 3 en was 88 jaar.
Ans Stoverinck-Timmen. Zij woonde aan de
Misterstraat 81 en was 93 jaar.
Marie Luttikholt- Reuvekamp. Zij woonde in
de Pronsweide en was 98 jaar.

Voedselbank

De mensen die gebruik hebben gemaakt
van de voedselbank hebben in de decembermaand extra producten kunnen krijgen,
omdat er veel mensen aan hun gedacht
hebben. Ik weet zeker dat mede hierdoor de
feestdagen aangenamer zijn verlopen. Wij
vragen u of u dit jaar weer wilt meehelpen
dat deze mensen ook in 2021 weer gebruik
kunnen en mogen maken van het goede
werk dat de voedselbankmedewerkers doen.
Voor de maand februari vragen wij tandpasta,
tandenborstels en producten die ze gebruiken kunnen voor hun gebit. Voor de maand
maart vragen wij houdbare zuivelproducten.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Februari

Februari is de tweede maand van de gregoriaanse kalender en heeft 28 dagen in een
gewoon jaar en 29 dagen in een schrikkeljaar.
In de oude versie van de Romeinse kalender kwamen januari en februari niet voor en
begon het jaar dus bij maart en had maar 10
maanden. In de zevende eeuw werden er 2
maanden aan toegevoegd, januari en februari. Dus waren er toen 12 maanden in een
jaar. Februari was in eerste instantie de eerste
nieuwe maand en de schrikkeldagen werden
aan het eind van dat jaar verrekend. Later
werd januari de eerste maand, maar bleven
de schrikkeldagen toch in februari staan. De
naam februari is genoemd naar de Romeinse
god Februus, de god van de reiniging en
boetedoening. De oude Romeinen vierden
in deze maand de reinigings- en vruchtbaar-

heidfeesten ter ere aan de wolfsgod Lupercus.
De maand februari heeft dus niets te maken
met wat wij bedoelen met sprokkelen. Bij de
oude Romeinen betekent dit woord eigenlijk sporkelen wat betekent springen. Dit slaat
weer op het feit dat het aantal dagen een
maal per 4 jaar verspringt.

Weerspreuken

Is februari nat en koel, dan is juli vaak heet
en zwoel. Februari mist, hooi in de kist. Is
februari zacht dan brengt de lente vorst bij
nacht. Schijnt morgenrood februari tegen
dreigt februari met veel regen. Komt februari
met goed weer dan vriest het in het voorjaar
des te meer. Lichtmis helder en klaar maakt
de boer tot bedelaar. Vliegt de mug in februari
dan huivert men het hele jaar. Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke jas.

Bedankje

Voor alle mensen die ervoor gezorgd hebben
dat de kerk toch in kerstsfeer werd gebracht,
ondanks dat er weinig of geen vieringen werden gehouden is een complimentje op zijn
plaats. Met name denken we aan de kosters,
lectoren en leden van de koren en werkgroepen die ervoor zorgden dat de weekend
en ook de woensdagmorgenvieringen door
konden gaan. De parochianen waarderen dit
fijn. Ook kon men in de kerk terecht voor het
opsteken van een kaarsje en in stilte bidden
om zo toch in de kerstsfeer te komen.

BREDEVOORT
Correspondent

Dick Hijink, E: DBHijink1952@kpnmail.nl

Mededelingen
Doop

Zondag 29 november 2020 is in onze kerk
gedoopt: Lia Nieuwenhuis
Dochter van Thijs en Martine Nieuwenhuis,
zusje van Joris en Lars.
Veel liefde geluk en gezondheid voor de toekomst gewenst.

Overleden

Op 15 december 2020 is overleden mevr.
Meulenbeek-Weijers op leeftijd van 99 jaar.
We wensen de familie veel kracht en sterkte
bij hun verlies.

Deurcollectes Parochiële Caritas
Zondag 28 februari 2021.

Ontmoeting met PKN

Op 10 november 2020 vond er een overleg plaats met een kleine delegatie van het
bestuur van de PKN van Bredevoort.
Aangezien er veel mutaties waren in de
samenstelling van het PKN bestuur is
door de beheercommissie in het kort de
reden van het verzoek om een gesprek
uitgelegd.
Het positieve overleg had een informeel
en verkennend karakter.
Het bestuur van de PKN verklaarde
dat de r.-k. geloofsgemeenschap welkom was in de kerk op de markt. Naast
gezamenlijke oecumenische diensten zouden er ook rooms-katholieke
gebedsvieringen plaats kunnen vinden,
bijvoorbeeld op de zaterdagavond. De
kerk zou dan afgehuurd kunnen worden.
Ook het plaatsen van enkele attributen

uit de huidige katholieke kerk was bespreekbaar. Een gelukkig toeval hierbij is dat de
schutspatroon van de katholieke kerk, de
heilige Georgius, ook de naamgever van de

Locaties
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protestantse kerk is, namelijk Sint Joris.
Afgesproken is dat na de overdracht van het
kerkgebouw en de peiling van de parochianen over de toekomst van de geloofsgemeenschap in Bredevoort er, indien nodig,
een vervolggesprek zal worden gepland.

Verkoop kerkgebouw

Op dit moment, begin januari 2021, valt er
nog niets concreets te melden over de voortgang van de verkoop van het kerkgebouw.

AALTEN
Correspondenten

Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Hoe was 2020 voor U?

Terugkijkend op 2020 komt er eigenlijk maar
één woord bij mij naar boven: Corona!
Zo langzamerhand kan ik het bijna niet meer
horen en ben ik het helemaal zat.
Het is nu februari en de eerste vaccinaties zijn
begonnen. Hopelijk betekent dit dat 2021
een ander jaar wordt en we weer iets meer
vrijheid krijgen en alles weer terug kan naar
‘normaal’, wat dat ook mag zijn. We zijn een
beetje vervreemd van elkaar en afstandelijker
geworden.
Vooral voor de jeugd vind ik het verschrikkelijk.
Ik heb mijn leven grotendeels achter mij en

er veranderde niet zo heel veel, behalve dat
ik mijn kinderen en kleinkinderen niet dichtbij
me kon hebben. Maar voor de jongeren, en
dan denk ik ook aan mijn eigen kleinkinderen, die nog een heel leven voor zich hebben,
is het toch een verloren jaar geweest.
Elkaar ontmoeten, waar dan ook, plezier
maken, verhalen delen, kon niet meer zoals
het eigenlijk hoort.
Als ik aan mijn eigen jeugd en pubertijd
terugdenk, dan staat dat nog heel vers in mijn
geheugen. Onzekerheid, maar ook uitgaan,
lachen en plezier maken, dat wil je toch met
je leeftijdgenoten delen en niet direct met je
ouders! Tenminste, dat was bij mij zo.
Dat zoveel mensen het coronavirus waanzin
vinden en het niet serieus nemen en gewoon
doorgaan met bij elkaar komen en feesten en
drinken, is voor mij onbegrijpelijk. Je ziet toch
overal om je heen hoe ernstig deze ziekte is.

Gelukkig zijn de meeste mensen verstandig
en houden ze zich aan de regels.
Dat proberen wij ook!
Ook de kerk heeft het moeilijk en het zal
waarschijnlijk nog slechter worden nu zoveel
ouderen, die nog wel in de kerk kwamen, er
niet meer zullen zijn in het nieuwe jaar. Wij
zijn sinds eind november ook niet meer naar
een kerkviering geweest en de heilige communie ontvangen is al veel langer geleden.
Dit is tegelijkertijd ook een jaar waarin we
beseffen, dat niet alles maakbaar is en wij ons
genoodzaakt zien in deze hectische tijd een
stapje terug te doen en niet in de vakantie alle
kanten op te vliegen, maar dat we ons eens
leren beheersen en iets te ontzeggen.
We willen alles zien en meemaken en overal
heengaan en hebben geen tijd meer voor
bezinning en rust vinden in onszelf.
Hopelijk hebben we dat weer geleerd in het
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afgelopen jaar zodat 2020 toch iets positiefs
heeft opgeleverd. Daar ga ik wel vanuit. Ik blijf
positief, in de goede zin van het woord en
wat corona betreft negatief!
We moeten het nog even volhouden, dan
komt alles goed.
Tot ziens in of buiten de kerk met weer een
stevige handdruk en een dikke knuffel voor
allen die ons dierbaar zijn!!!
Een parochiaan

Het zal anders worden

Het nieuwe jaar heeft een bijzonder jaar
achter zich gelaten. Veel vrijwilligers hebben
hard gewerkt om de advent- en kerstvieringen zo sfeervol mogelijk te laten verlopen.
Iedereen kent het ingaan van de lock-down
en de gevolgen daarvan. Iedereen kan veel
verhalen over het afgelopen jaar. We hopen
dat alle maatregelen en gevolgen in het
jaar 2020 achterblijven. Echter een Nieuwe
geboorte geeft hoop en vertrouwen op een
nieuwe toekomst. Een toekomst, die ook
weer nieuwe ontwikkelingen zal laten zien.
Het vertrouwde zal anders worden.
Zoals:
• De openingstijd van het secretariaat is
op vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur
gepland
• Er zal in de weekenden geen eucharistieviering meer zijn.
• Wel zijn er in onze kerk om de twee weken
een woord- en communieviering of een

Locaties
gebedsdienst.
• Wel is er, als het kan, af en toe een eucharistieviering op donderdagmorgen, voorafgaand aan de bijeenkomst over de brug.
• De beheercommissie beraadt zich al een
tijd over het wat en hoe als in de toekomst
het kerkgebouw overgedragen wordt aan
de nieuwe eigenaar.
• De beheercommissie staat open voor
ideeën en initiatieven vanuit de geloofsgemeenschap.
De beheercommissie

Weekendvieringen

In het vorige parochieblad is al aangekondigd: Na het vertrek van pastor Den Hartog
bestaat het pastorale team uit twee personen.
Deze twee leden hebben de zorg voor 16
locaties in de Oost-Achterhoek. Er moeten
keuzes gemaakt worden. Pastoor De Jong en
pastoraal werker C. Roetgerink kunnen niet
langer voorgaan in de weekendvieringen in
een aantal kerken in de nieuwe parochie. Bij
die kerken hoort helaas ook onze Sint Helenakerk. Wij waren er al aan gewend, dat er
niet meer elk weekend een viering was en dat
een van de overblijvende vieringen een viering van woord en communie was. Voorganger daarin was Hans de Graaf, die met veel
creativiteit en heel betrokken vorm en inhoud
verzorgde. Dat was goed te doen, eenmaal per maand, waarbij hij soms ook nog
voorging in uitvaarten. Maar om standaard

twee weekendvieringen voor te bereiden?
In overleg met de beheercommissie en Hans
de Graaf is afgesproken dat er elke maand,
in principe op de eerste en derde zondag,
een viering zal zijn, waarbij Hans de Graaf en
ik om beurten of naar beschikbaarheid zullen voorgaan. Enige voorwaarde is, dat het
met mijn ogen niet te snel achteruit gaat. Bij
bijzondere gelegenheden kan er een viering
worden toegevoegd of komen te vervallen.
Houd daarom het parochieblad of de website in de gaten. We hopen, dat wij op die
manier als geloofsgemeenschap kunnen blijven samenkomen om te vieren, zelfs als dat
maar in kleine aantallen kan. Ondertussen
willen wij nadenken over andere manieren
van samen-kerk-zijn, in en na corona-tijd.
Een van die manieren is het morgengebed
op de donderdagmorgen, waarbij hopelijk
ook eens in de maand de eucharistie gevierd
kan worden. Ook daarvoor verwijs ik u naar
website en parochieblad.
Jos Droste

VRAGENDER
Correspondent

Hemmy Severt, E: hemmysevert@caiway.nl

Kroniek

Op 16 december is te Lichtenvoorde overleden mevrouw Anna Nieuwenhuis-Klein Ikink.
Zij werd 96 jaar. Haar uitvaart en begrafenis
waren op 19 december in Vragender..
We wensen haar familie sterkte en kracht
voor de komende tijd.

Mededelingen

In de vorige SintLudgernu.nl hebben we vermeld dat de hoorzittingen hebben plaatsgevonden. In december is het decreet van het
bisdom ontvangen dat toestemming geeft
om de kerk te onttrekken aan de goddelijke
eredienst. Eind december 2020 is het koopcontract getekend. Met de kopers is afgesproken dat we de kerk nog kunnen gebruiken tot
het moment dat de kopers in de kerk aan het
werk willen.
Intussen hebben de beheercommissie, de

pastoraatsgroep, de liturgiegroep en de werkgroep kerkinventaris druk gewerkt aan het
jubileum 150-jaar r.-k. kerk in Vragender en
de naderende onttrekking aan de goddelijke
eredienst en natuurlijk aan het vertrek van
pastor Ronald den Hartog per 1 februari uit
Vragender en de parochie HH. Paulus en
Ludger.
Enkele belangrijke data zijn:
26 januari: om 19.00 uur is de jubileumviering en afscheid van de pastor – voor enkelen
in de kerk en allen online via de link kerk.
vragender.com

Locaties
2 februari: om 19.00 uur de onttrekkingsviering aan de goddelijke eredienst van onze
kerk – met enkelen in de kerk en allen online
via de link: kerk.vragender.com
Er is een tentoonstelling in de kerk in voorbereiding. Op het moment van schrijven van
dit artikel is dit niet toegestaan vanwege de
coronamaatregelen. We hopen op versoepeling van de maatregelen zodat iedereen nog
één keer onze kerkschatten en het gebouw
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van binnen kan bewonderen.
De beheercommissie en de pastoraatsgroep
zijn in overleg met elkaar hoe het nu verder
gaat in onze geloofsgemeenschap. En waarschijnlijk wilt u ook wel weten waar u nu
terecht kunt. Met de volgende LudgerNu zal
een brief rondgaan waarin deze dingen worden uitgelegd. Met veel vragen kunt u terecht
op vragender@sintludger.nl Wilt u dringend
iemand spreken in verband met een overlij-

den of ziekenzalving dan kunt de pastorale
noodwacht bellen: 06-190 17 292
Met deze SintLudgernu.nl gaat ook een brief
over de aktie Kerkbalans mee. Wij willen uw
aandacht hierop vestigen. Want het is niet zo
dat met het gebouw ook het geloof uit Vragender is verdwenen.
Met gelovig vertrouwen gaan we de toekomst in en samen staan we sterk.

LICHTENVOORDE
Correspondent

Vacant
webredacteur: Guus Hulshof
E: guushulshof@live.nl

Kerkbalans gemist?

In de tweede helft van januari hebben we
de jaarlijks terugkerende Actie Kerkbalans
gehouden. Voor degenen die nog twijfelen of
geen post van de parochie hebben ontvangen of deze landelijke actie niet opgemerkt
hebben: geef vandaag nog voor de kerk van
morgen.
De Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron waaruit de parochiewerkzaamhe-

Nieuwe beheercommissie

den gedaan kunnen worden. Zeker nu we
een jaar achter de rug hebben waar we door
de coronacrisis maar een beperkt aantal mensen hebben kunnen ontvangen, collectes niet
plaatsvinden op de gebruikelijke manier, is de
Actie Kerkbalans de enige manier om onze
tekorten aan te vullen.
‘Want een schip kun je alleen sturen als het
vaart’ wat betekent: pastorale en diaconale
zorg kunnen pastores en vrijwilligers alleen
geven als een kerkgemeenschap zich open
kan stellen. Daar zijn middelen voor nodig.
Als de kerk in de nabije toekomst met meer
mensen beter bestuurd wordt, een mooiere
liturgie kent en een meer diepzinnige theologie, maar niet méér geloof, hoop en liefde,

Na een oproep op de parochieavonden in november en december meldden zich drie
vrijwilligers. Van links naar rechts zijn dat Freek Verheijen, Guus Hulshof en Ria Kock.

dan is het allemaal voor niets” (Karl Rahner).
Deze tijd, waarin ook nog eens de coronapandemie, zorgt voor ingrijpende en blijvende
veranderingen. Het wordt een tijd van resetten.
Met andere woorden: we kunnen het fundament van ons geloof naar deze tijd brengen, de kerk zodanig hernieuwen dat geloof
bruikbaar is naar de huidige maatstaven. In de
aantallen zal onze geloofsgemeenschap nog
wel teruglopen, maar door corona merken we
des te meer dat er een verlangen bij mensen
is naar diepgang van het geloof.
Binnen de parochie zijn er inspiratiegroepen
actief die op avonden of middagen veel geïnteresseerden ontvangen. In onze parochie
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zijn er twee catecheten in opleiding en een
diaconaal assistent. Zij krijgen in 2021 een
zending van de bisschoppen.
En er is nog meer.... Op Allerzielen konden
we vanwege het grote aantal bezoekers die
de viering zou geven de mensen door corona
niet ontvangen. Tijdens de viering is er

Locaties

voor elke overledene
een kaars aangestoken, maar ook buiten
brandden op die avond
kaarsen, wat bij passanten verwondering
opriep. Ze zagen een
kerk in beweging.
We merken aan het
aantal
aangestoken
kaarsen dat de Mariakapel veel vaker wordt
bezocht. Uit de opgeschreven vragen in het
intentieboek
spreekt
geloof.
Zonder hoop, geloof
en liefde in de harten van mensen kunnen
we geen kerk meer zijn. Geloof geeft vertrouwen, scherpzinnigheid, schenkt volmaaktheid
zodat wat roept je mag voltooien.
Het fundament van ons geloof blijft de ijkbasis. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, van
daag tot in de eeuwigheid. (Hebr.13,8), Hij is

het fundament waar het op aan komt.
Alvast hartelijke dank, pastores en parochiebestuur
Wij roepen je op: ‘geef meer dan in voorgaande jaren
Mogen we op u rekenen? Ons rekeningnummer is: NL62 RABO 0336 1153 85.

Dank aan vrijwilligers

Weet je hoeveel vrijwilligers helpen bij het
organiseren van kerkvieringen? Dat begint bij
het maken van het rooster, overleggen wie
voorgaat, de misdienaars vragen, de vrijwilliger vragen die voorleest.
En heel misschien denk je aan de kosters,
de koffieschenkers in de pastorie, de mensen die helpen bij het instellen van het geluid,
de camera’s voor de tv-uitzending online, de
kerkradio, de collectanten, de koorleden, de
pastoraatgroep. Dan zijn er nog de mensen
die zich bezighouden met liturgie en de vrijwilligers die het parochieblad maken zodat
ook mensen buiten de kerk weten wat de
kerk allemaal doet. Zonder al deze mensen
kunnen we inderdaad de kerk niet draaiende
houden, al die hulp is hard nodig.
Maar daarnaast hebben we de mensen, allemaal vrijwilligers, die ons op doordeweekse
avonden welkom heten. Bij kerkelijke activiteiten als bijvoorbeeld vergaderingen, clubs,
een extra kerkdienst, uitvaarten en trouwerijen. Maar om beide gebouwen, de kerk en
de naastgelegen pastorie in stand te houden
werden tot voor kort de ruimten ook verhuurd. De vrijwilligers zorgen dat het gebouw
open is, de zalen naar wens zijn ingericht,
de verlichting brandt en de koffie en de thee
klaarstaan, voor een avond vol ontmoetingen.
En dan hebben we nog de stille werkers op
de achtergrond.
Dat is de vrijwilliger die er een nieuw lampje
indraait, onderhoud verzorgt, de vrijwilliger die zorgdraagt dat de ruimten gezogen
en gepoetst worden, de toiletten worden
schoon
gemaakt, er bloemen staan en dat
alles er weer pico bello uitziet. Speciaal
genoemd mogen worden de mensen die
deze Kerkbalansactie organiseren.
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Coronaproof kerk vieren

De pastoraatgroep heeft in het afgelopen
jaar de handen vol gehad aan het coronaproof houden van bijeenkomsten die we
nog mochten houden. Parochianen konden
veilig naar de vieringen komen of een praa
tje komen maken op de donderdagmorgen.
Even weg uit het isolement, weg van de eenzaamheid.
Hulde aan al deze vrijwilligers! Samen zorgen we ervoor dat we kerk kunnen zijn. De
opbrengst van de Actie Kerkbalans wordt
besteed aan een behaaglijk verwarmde pas
torie, voor de benodigde schrijfwaar, voor
internetgebruik, materiaal voor onderhoud,
voor koffie schenken, voor lesmateriaal zodat
kinderen zich kunnen voorbereiden op het
ontvangen van de eerste heilige communie
of het heilig vormsel, voor de aanschaf van
misboekjes, liedteksten, kaarsen, bloemen en
nog veel meer. En vrijwilligers leveren hun
hulp gratis aan de kerk, uit barmhartigheid en
omdat jezelf ook groeit in geloof en ontwikkeling. Leeftijd speelt geen rol daarin.
Dus daarom, zonder de hulp van vrijwilligers
zal er niets gevierd kunnen worden. In Lich
tenvoorde zijn 235 vrijwilligers actief.
Maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen die willen helpen. Is dit iets voor jou?
Kom dan gerust eens binnen lopen en kijk
wat je kunt of wilt doen.
Elke donderdagmorgen van 10.00 uur tot
11.30 uur is er een vrije inloop. Ook voor
een gesprek of een vraag waar u mee zit, kunt
u op deze morgen terecht.

De Passion 40-daagse

Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel
christenen het begin van ‘de grote vasten’.
In deze periode bereiden mensen zich voor
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op het komende paasfeest door ‘af te zien
van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. Maar
hebben we dat al noodgedwongen gedaan
door de coronalockdown?
We weten dat Paus Franciscus nog niet zo
lang geleden mensen die op vakantie gaan
naar het buitenland veroordeeld heeft. Vakantiegangers moeten zich volgens de paus meer
bewust zijn van het lijden van anderen. “Zij
proberen onder de overheidsmaatregelen
uit te komen en elders plezier te maken. Zij
denken niet aan hen die thuisblijven, aan de
geldproblemen van veel mensen die hard zijn
getroffen door de lockdown, aan zieken.” Dit
deed de paus verdriet, zei hij toen. Hij riep op
om allemaal wat beter ons best te doen om
voor elkaar te zorgen en niet in de verleiding
te komen om alleen voor onze eigen belangen te zorgen.

Omwenteling

Hebben deze weken van een harde lockdown
ons al niet andere inzichten gegeven? En de
gebeurtenis van de fusie: twee buurtparochies
die nu een grote parochie in de oost-Achterhoek vormen. Geeft deze geen omwenteling,
frisse gedachten en nieuwe mensen? De vastentijd is ietwat anders, maar kent veel parallellen. Is ons geloof een houvast geworden in
deze bizarre maanden? Hoe hernieuwbaar is
deze tijd voor ons geweest?

Aandacht voor ons gedrag

De hernieuwde aandacht voor vasten hangt
samen met tenminste twee dingen: veranderingen in onze cultuur en veranderingen
in onze kijk op wat geloof is in die cultuur.
In onze samenleving is zeker nu veel aandacht voor overgewicht en streven we naar
een gezondere leefstijl. Het tijdelijk of permanent laten staan van (bepaalde soorten) voe-

dingsproducten en meer bewust worden van
dagelijks meer bewegen is voor veel mensen
niets nieuws. Dat kan ook het vasten om religieuze redenen ‘gewoner’ maken. Over het
algemeen zijn wij allemaal bewuster geworden van ons gedrag.
Als het gaat om onze kijk op geloof dan is
er sinds enkele decennia in de liturgiewetenschap, en meer recent ook breder in de
theologie, systematisch meer aandacht voor
rituele praktijken. In een cultuur die sterk
gericht is op ervaring, beleving en emotie,
ontstaat (weer/meer) ruimte voor de opvatting dat christelijk geloof niet alleen of vooral
een zaak is van het hoofd, maar (ook) een
heel lichamelijk gebeuren. De tijd voor Pasen
is er een van inkeer, bezinning, of zelfs van
berouw en boete.

Belevenis in de kerk

In de kerk komen we samen om dit met
elkaar te beleven, dit te ondergaan. Vasten
schept ruimte voor verlangen naar het grote
feest. In de ruimte van dat verlangen kan
gebed opkomen en tijd en aandacht voor
de naaste. Verschillende Bijbelse verhalen
vermelden al het samengaan van vasten en
bidden. In dat spoor vieren veel kerken in de
veertigdagentijd doordeweeks (want zondag
is een feestdag, geen vastendag!) extra vespers of andere vormen van getijdengebed.
Een andere vorm kan een bezoek zijn aan de
Passion Achterhoek in sporthal Hamalandhal
in Lichtenvoorde als de coronamaatregelen
dit toe gaan laten. Volg daarvoor de informatie op de website passionachterhoek.nl.
De vastentijd is van woensdag 17 februari tot
aan zaterdag 3 april.

Bericht fraudezaak
Bijgevoegd bericht van mr. F.J.M. Kobossen
is op de gehouden parochieavonden van
de geloofsgemeenschap van Lichtenvoorde
door de vicevoorzitter van het bestuur Jos
Rosendaal voorgelezen.
Geacht bestuur,
Conform toezegging beschrijf ik nog even de
stand van zaken betreffende de fraudezaak:
• Mevrouw W. is strafrechtelijk schuldig
bevonden en veroordeeld;
• Het vonnis is onherroepelijk!
Het Openbaar Ministerie er jaren en jaren
over gedaan om de dagvaarding op deugdelijke wijze bij de rechtbank aan te brengen.
Het bestuur treft in deze lijn geen enkel verwijt: er is regelmatig en stelselmatig gerappelleerd en aangedrongen op behandeling van
de strafzaak.

De meervoudige kamer van de rechtbank
liet wel een verwijt doorklinken naar de
oorspronkelijke bestuursleden: die hadden
onderling alerter moeten zijn en beter elkaar
moeten controleren. Die beleidslijn was er
echter niet: bestuursleden acteerden op basis
van absoluut vertrouwen in elkaar.
Na het onherroepelijk worden van het strafrechtelijke vonnis stond vast - het was mijn
advies om daarop te wachten - dat bewezen
was dat mevrouw W. had gestolen en had
verduisterd.
De broer van mevrouw W. had al eerder een
bedrag terugbetaald; ook dat levert bewijs
op van het vergrijp; want anders had er niet
betaald hoeven worden door mevrouw W.
De dagvaarding voor een procedure in het
civiele, en die moet leiden tot een vonnis op grond waarvan betaling kan worden

afgedwongen, ligt al 2 jaar voor 95 procent
gereed!
Eerder hadden partijen laten becijferen om
welk bedrag het in het totaal ging.
Er is door een boekhouder/accountant een
rapport ter zake opgemaakt; dat zou het
bewijs vrijwel compleet maken en voorkomt
een jarenlange procedure.
Het betreffende rapport is destijds aan justitie
toegezonden; een kopie blijkt er niet te zijn.
Er zijn/worden diverse pogingen gedaan om
het rapport van justitie terug te krijgen.
Inmiddels is er contact opgenomen met de
privacy-functionaris van het OM, die het dossier voor ons zal opvragen.
We hopen, dat het OM zo spoedig mogelijk
de opgevraagde stukken zal toezenden.
Mr. F.J.M. Kobossen
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HARREVELD
Correspondenten

Viering 13 februari vervalt

Mededelingen

Dubbel afscheid

W. Taken en L. Schenk
Website redactie: Miranda Krabben
E: harreveld@sintludger.nl

Doopviering

De doopvieringen zijn voortaan in Lichtenvoorde. In verband met het coronavirus wordt
per viering één kind gedoopt.
Opgave via het centraal secretariaat: secretariaat@sintludger.nl

Inleveren intenties

Voor de uitgave van maart 2021 voor
1 februari 2021.
Voor de uitgave van april 2021 voor 1 maart
2021.
Deze intenties mogen in de brievenbus bij
het parochiecentrum.

De aangevraagde misintenties zullen in de
viering in Lichtenvoorde worden voorgelezen,
deze viering is te volgen op www. kerkdienstgemist.nl
Zondag 13 december was een gedenkwaardige, en toch ook enigszins, een wat trieste
dag in Harreveld. Op die dag werd de allerlaatste eucharistieviering in onze kerk gehouden en de viering werd voorgegaan door
pastor Den Hartog, die voor de laatste keer in
Harreveld voorging, voordat hij in februari zijn
ambt in Mijdrecht gaat voortzetten. Hij werd
in deze viering geassisteerd door pastor Dave
(de kleine pastor, zoals hij zichzelf noemde).
De omstandigheden brengen met zich mee
dat deze ingrijpende stap te begrijpen is.
Steeds minder kerkgangers en een groter
gebied waar steeds minder geestelijken voorhanden zijn.
Gelukkig hebben we in Harreveld de beschikking over drie enthousiaste voorgangers, die
nu, maar ook in de toekomst, als de kerk aan de
eredienst wordt onttrokken, met enige regelmaat
een gebedsdienst willen
blijven verzorgen. Het is
aan ons, de parochianen in
Harreveld, om te laten zien
dat het geloof, in welke
vorm dan ook, blijft leven
in Harreveld.
Laten we daar samen
aan bouwen, ons op de
toekomst richten en niet

ZIEUWENT
Correspondenten

koor. Drie jaar geleden, in 2017 werd hij
hiervoor gehuldigd.
Hij was erg begaan met ons koor en zorgde
er mede voor dat er steeds nieuwe aanwas
kwam.
Hij was een trouw lid. Elke week bezocht hij
Op 8 november Frans Domhof in de leeftijd de repetitie en elk weekend zong hij mee in
van 82 jaar.
de viering. Voor Bernard was het zingen vrijOp 11 nov Johannes Henricus Schutten, Jan willigerswerk. Wel vrijwillig, maar niet vrijblijSchutten in de leeftijd van 93 jaar.
vend.
Op 18 november Bernardus Johannes Anto- Hij genoot van het zingen en de gezelligheid
nius Hulshof, Bernard Hulshof in de leeftijd na afloop van onze repetities. Hier hoorde hij
van 92 jaar.
vaak de laatste nieuwtjes. Hij was helemaal
Op 29 december Berendina Grada Maria,   niet nieuwsgierig maar wilde wel graag alles
Dinie Domhof-Tankink in de leeftijd van 82 weten. Hij vroeg er dan ook naar als hij iets
jaar.
niet goed had meegekregen.
We zagen Bernard en zijn vrouw Marie op
onze feesten en zij namen altijd deel aan
Op 18 november 2020 overleed Bernard allerlei activiteiten van het koor.
Hulshof.
De laatste jaren ging Bernards gezondheid
Meer dan 70 jaar was Bernard, lid van ons achteruit. Hij kon de teksten en de noten niet
Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
E: ludgerzieuwent@gmail.com

Overleden

Verlies voor koor ...

teveel omkijken.
Wie met zijn gezicht naar het verleden
staat heeft geen oog voor de toekomst!

Locaties
meer lezen en daardoor was het lastig om
nieuwe liederen te leren. Het weerhield het
hem er niet van om te blijven komen. Helaas
lukte het op het laatst niet meer om nog
boven op het koor te komen, waardoor hij
niet meer mee kon zingen in de vieringen.
Tot op het laatst bleef hij betrokken en was
hij blij als er iemand van het koor even bij
hem langs kwam.
We hebben als koor Bernard de laatste eer
bewezen, door met de koorleden een erehaag te vormen op het kerkhof en het van te
voren opgenomen 4-stemmige In Paradisum
te laten horen.
Bernard, bedankt voor jouw jarenlange inzet
voor ons koor en voor de Zieuwentse kerkgemeenschap. We gaan je missen.

... en feest voor koor

Het jaarlijkse Ceciliafeest vindt plaats in de
maand november. De naam van dit feest is
ontleend aan St. Caecilia, de patroonheilige
van de koorzang.
Op zondag 22 november was het de beurt
aan ons koorlid mevrouw A. Stortelder-Hulshof. Anna, recent 99 jaar geworden is 50 jaar
lid van het dames- en herenkoor Zieuwent.
Dat is een hele mijlpaal en zeker een felicitatie waard. Helaas kon het Ceciliafeest dit jaar
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niet doorgaan vanwege het coronavirus,
dus moest de huldiging in een andere
vorm gegoten worden. Anna wilde ons
wel thuis ontvangen voor een huldiging
in het klein en op gepaste afstand.
En zo togen 2 bestuursleden op zondagmiddag 22 november naar het huis van
Anna waar we werden verwelkomd met
een lekkere kop koffie en wij trakteerden
op slagroomgebak! Want Anna had ons
gezegd: “een slagroomgebakje, dat gaat
er altijd wel in”. Ze liet het zich heerlijk
smaken.
Anna vertelde dat ze pas later bij het koor
ging, gevraagd door “de oude” Jan Kolkman. Want ja, vroeger had je daar met
een groot gezin geen tijd voor. Ze ging altijd
met plezier naar de repetities van het koor en
was trouw bij alle vieringen aanwezig. Het is
jammer dat de gezondheid het laatste jaar iets
brozer is, waardoor dat allemaal minder werd.
Ook corona was natuurlijk een spelbreker,
vele repetities konden geen doorgang vinden.
Maar Anna geniet nog wel van een bezoekje
of telefoontje van een van de koorleden.
Na de uitreiking van de oorkonde en het
opspelden van de Gregorius speld door haar
dochter, de overhandiging van een mooie
bos bloemen hadden we nog een klein ver-

rassing voor Anna. Alle koorleden hadden
een felicitatiekaart voor haar geschreven, en
zo lag opeens de hele tafel vol met post. De
leesmap voor de komende week zei haar
dochter.
Het lang zal ze leven werd via de telefoon
afgespeeld, ingezongen door een aantal
koorleden. Helaas werkte de techniek niet
helemaal mee( een defect hoorapparaat)
maar dat mocht de pret niet drukken. Anna
dankte ons voor het bezoek, en zei bij ons
afscheid: “Weerkommen”. Dat gaan we zeker
doen!

MARIËNVELDE
Correspondent
Vacature

Een mooi 2021 voor jou
2020–langzaam kwamen we in dit jaar
in die onzekere ban van Corona,
2020–jaar van complotdenkers en virologen,
wat moesten we wel of niet geloven?
Maar de vele corona doden gingen ons leren,
dat we gezondheid echt moesten waarderen!
Meedogenloos werd het virus verspreid,
in kleine kring, maar ook wereldwijd!

2021–een lichtpunt, het vaccin komt eraan,
brengt dat ons weer naar het oude bestaan?
Maar zijn er teveel prikweigeraars
dan verdwijnt dit virus niet helaas
en komt ons leven niet in balans
en dansen we blijvend de coronadans
op een te dun koord van vertrouwen
waar je geen toekomst op kunt bouwen!
Dus met eensgezindheid en solidariteit
raken we met elkaar corona kwijt!
Laat 2021 de geschiedenis ingaan
als het jaar waarin we deze vijand verslaan!
Die vrijheid is dan samen verkregen
met hoop op gezondheid en nieuw leven!
Ank Wopereis

INTENTIES
Meddo

Zaterdag 13 februari

Johan Elsinghorst; Liesbeth en Bernard
Ubbink-Hegeman; Mimi en Bernard te Molder-Eeftink; Jan en Luc Klein Tuente; Jaargetijde Truus Overkamp-Meekes; Johannes
Franciscus Maria Tank; Overleden ouders
te Brake-te Braake; Tony te Brake; Jo Lantink-Koldeweij; Jaargetijde Hendrikus Johannes Koldewey; Overleden familie Koldewey-Hegeman.

Zaterdag 27 februari

Harreveld

Bredevoort

Jaargedachtenis: Antoon Tankink; Martinus
Bussink; Pastoor Pijnappel; Hermien Wolterinck-Domhof; H. Agatha.
Verder bidden wij voor: Agnes Klein Gebbink-Sprenkelder; Overleden familie De Both
en Van Raesfeld; Overleden ouders Van
Bronkhorst-Toebes; Marietje Krabben-Wieggers; Aloys Hogenkamp; Overleden ouders
Waenink-Heutink; Lucy Penterman; Teun
Wieggers; Theo Weikamp en Leis Weikamp-ten Brinke.

Annie en Antoon Zieverink; Johan Elsinghorst; Johan en Anneke Esselink-Schurink;
Theo Esselink; Overleden familie Rötter;
Overleden ouders Schurink-Elsinghorst; Rika
en Hendrik Overkamp-Eisink.

Zondag 28 februari

Anne en Harrie Verwaaijen-Krüs; Lidy Gijsbers-Veldkamp; Adelheid en Ad te Loo-Orriëns; Elly en Bertus Wensink-Bennink; Jos van
Koersveld; Inge Rots; Henry Rave; Hanni en
Gerard de Vries-Tekaat; Engelbert Ebbers.

Zaterdag 13 februari
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‘Buurt maken’ met Els Grevers
Het is u vast niet ontgaan: de pastorie in Zieuwent krijgt, na vele jaren, eind 2021 weer
nieuwe bewoners. In het grote pand naast
de Werenfriduskerk wordt ‘wonen met zorg’
gecreëerd door Woonzorg Zieuwent. Nadat
eerder tot twee keer toe geïnteresseerde
zorgondernemers afhaakten en het concept
van een ‘Maxhuis’ niet kon slagen, bleef het
in Zieuwent stil. Maar achter de schermen
werd er hard gewerkt: Zieuwents Belang en
de beheercommissie van de Werenfriduskerk hadden de moed nog niet opgegeven.
Er werd door beiden naarstig verder gezocht
naar iemand, die dat monumentale pand in
het dorpshart van Zieuwent om wilde vormen tot een ‘thuis’ met zorgfunctie. Want ook
de investeerder was er nog steeds van overtuigd dat dit plan toch zou kunnen slagen.
En die iemand diende zich aan: zorgonderneemster Els Grevers kwam via een kennis in
contact met de investeerder. Op het feest van
Driekoningen ontmoeten we haar en maken
wat nader kennis met het ‘nieuwe gezicht’
van de pastorie. Hoewel zij voor veel mensen
geen onbekende is.
Els is geboren in Nijmegen, groeide op in
Bergharen en volgde in ‘s-Hertogenbosch
de opleiding tot Verpleegkundige A. Ze heeft

zich daarna gespecialiseerd in de ouderenzorg en werkt al een aantal jaren als ad interim in zorgmanagement functies. Els vertelt:
“Het is mooi, uitdagend en dankbaar werk,
maar, bij het directe contact met mensen ligt
mijn hart. Al wel tien jaar kriebelde bij mij
de wens een eigen organisatie op poten te
zetten. Ik dacht eerst voornamelijk aan een
hospice, maar later vormde zich het idee
voor ‘kleinschalig wonen’. Op een gegeven
moment zette ik mijn voelhoorns uit en ben
ik met de gemeente Oost Gelre gaan praten. Duidelijk was dat er in de kleine kernen
veel behoefte is aan wonen met zorg. Na die
gesprekken kwam er voor mij een beoogde
locatie in zicht. Al fietsend met mijn man
over de prachtige kerkenpaden, kwamen wij
op een gegeven moment door Zieuwent. De
‘Kathedraal van de Achterhoek’ en de pastorie
lagen er ‘uitnodigend’ bij. Toen vormde zich
het plan om hier mijn grote, lang gekoesterde
wens uit te laten komen. Omdat het een rijksmonument is, zitten er veel haken en ogen
aan. ”Om de pastorie daadwerkelijk te kunnen en mogen verbouwen tot een gebouw
dat geschikt is voor wonen met zorg bleek
een lange weg om te gaan.”
“Samen met Zieuwents Belang en mijn adviseur heb ik de afgelopen twee jaar veel
gesprekken gevoerd en
vergaderingen gehad.
Zo ontzettend veel
instanties komen er
aan te pas, voordat je
werkelijk groen licht
krijgt. Maar we hebben
alles op alles gezet.
In december was dan
eindelijk de werkelijke
overdracht.” Heel symbolisch kreeg Els de
sleutel van de officiële
pastoriedeur bovenop
de hoogste tree van de
stoep. De foto hiervan
stond op de voorpagina van de Elna. Zelfs
Henry
Waalderbos
(voorzitter beheercommissie) zag bij deze
gelegenheid pas dat zij
inderdaad het nieuwe
gezicht van de pastorie
is. Tot dan toe had hij
zijn vermoedens wijselijk tegen niemand
uitgesproken. Hij is
echt ontzettend blij dat
Els deze plek in Zieuwent gaat vorm geven.
Henry en Els kennen
elkaar al veel langer via

hun vrijwilligerswerk in de parochie Sint Ludger. Hij omschrijft haar in kernachtige woorden: “Een sociaal betrokken mens, bij tijden
een pittige tante die moeilijke gesprekken niet
uit de weg gaat en een fijne vrouw met hart
voor mens en zorg.”
Wat betreft Zieuwent: “ Ik wil zoveel mogelijk de uitstraling van de pastorie intact laten
en de sfeer van vroeger behouden. Zoiets
betekent veel voor de toekomstige bewoners.
Een thuis creëren, waar ze zich op hun gemak
kunnen voelen en ook geborgenheid vinden.” De gezamenlijke ruimtes kunnen hierin
veel betekenen en ook de samenwerking met
vrijwilligers uit Zieuwent zelf kan hiertoe bijdragen.
“Ik heb al verschillende telefoontjes en mailtjes gehad van belangstellenden en tevens
ben ik bij een aantal mensen thuis op bezoek
geweest. Van alle kanten komen zeer positieve reacties en felicitaties binnen, dat geeft
een warm, goed gevoel.”
Na wat foto’s gemaakt te hebben, nemen we
afscheid van Els. We mogen in de komende
periode de werkzaamheden van dichterbij
blijven volgen, foto’s zullen in overleg met
Els gepubliceerd worden op de website www.
sintludgernu.nl.
Bij tijd en wijle kunt u foto’s van de verbouwing en inrichting verwachten.
“Els, je bent van harte welkom in Söwent !”
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem
dan contact op met Els Grevers via E: info@
woonzorgzieuwent.nl of T: 06 48 41 69 62.
Per mail of telefoon ontvang je dan een reactie.
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Schitterend wonen

www.bettingbredevoort.nl
Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag:
dinsdag-donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

13.30 - 17.30 uur
9.30 - 17.30 uur
9.30 - 21.00 uur
9.30 - 17.00 uur

WJD 2023
Ben je al eens naar de WJD geweest?

Mooi, dan weet je waar we het over hebben en kijk je er enorm naar uit. Nog nooit
van gehoord? Het is een week waarin jongeren van over heel de wereld afreizen naar
één stad (in 2023 is dat Lissabon, Portugal)
om daar samen het geloof te vieren, elkaar te
ontmoeten en nieuwe vrienden te maken, het
geloof te verdiepen en de paus te ontmoeten.
Het is een ongelooflijk gaaf evenement, waar
vele jongeren nog lang met warme herinneringen op terug kijken!
Dit wil je echt niet missen, zeker nu het evenement eindelijk weer dichtbij huis plaatsvindt. Overal ter wereld organiseren bisdommen, parochies, kloostergemeenschappen en
stichtingen reizen om hierbij te zijn. Ook vanuit Nederland verwachten we dat er één of
meer (landelijke) reisinitiatieven komen. Kies
een groep die bij je past, volg de voorbereidingsweekenden (voor de thuisblijvers wordt
er weer een WJD@Home georganiseerd) en
bereid je voor op deze onvergetelijke reis die
je diep in je hart zal raken.

Om daar alvast een begin mee te maken,
delen we hier het nieuwe logo en de officiële
social media links. Enjoy!
“Het was het eindelijk zo ver, het nieuwe
logo van de WJD werd onthuld,” aldus pastor
Mauricio Meneses die er als eerste bij was op
Facebook om het logo te delen. Hij was de
laatste editie in Panama mee als begeleider
en toen nog onze jongerenwerker.

Ook hij is super enthousiast.
Het logo bestaat uit de twee vaste kernelementen van de Wereldjongerendagen sinds
de allereerste editie: het pelgrimskruis en de
H. Maagd Maria. Uitleg over het logo staat op
de officiële website van de WJD 2023.

- Persoonlijk, betrokken en dichtbij
- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Professionele begeleiding
- Tot 1.700 euro goedkoper

Persoonlijk, betrokken en dichtbij!
Weet u waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?
GUV Uitvaartzorg is een non-proﬁt organisatie. Zo kunnen wij de beste dienstverlening bieden tegen de
allerlaagste tarieven. GUV heeft ook alle faciliteiten in eigen huis voor de verzorging van de complete uitvaart.
U wordt daarbij ondersteund door één vertrouwde uitvaartbegeleider.

Wij helpen u altijd persoonlijk, betrokken en dichtbij. Én gegarandeerd goedkoper!

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!

T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

20210113 98 X 210 verzorgers uitvaart.indd 1
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Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef
werd uitgeroepen tot patroonheilige van de
universele kerk, kondigde paus Franciscus
een Jozefjaar af.
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria
Onbevlekt Ontvangen in. Het jaar wordt op 8
december 2021 afgesloten.
In de apostolische brief Patris Corde, ‘Met
een vaderhart’, schreef de paus dat gelovigen
in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een
voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden”
kunnen vinden.
Bovenmenselijke zelfgave
“St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen
die in de schaduw lijken te staan, een
ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis
kunnen spelen”, schreef Franciscus.
Als Maria’s man en beschermer van Gods
Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke
roeping tot huiselijke liefde in een
bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en

zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van
de Messias die opgroeide in zijn huis”.

voorbeeld van een respectvolle en gevoelige
man.”

Dienaar van de verlossing
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’
uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie
en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus
Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat Jozef
door God geroepen was om de persoon
en de missie van Jezus te dienen door de
uitoefening van zijn vaderschap.”
Op die manier werkte hij mee “aan het grote
mysterie van de verlossing en hij is waarlijk
een dienaar van de verlossing”.

Concrete problemen
Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve
moed”; niet alleen door een stal te vinden
en die tot een “thuis te maken voor Gods
Zoon die in de wereld kwam”, maar ook door
Christus te beschermen tegen de dreiging van
koning Herodes.
“De paus noemde St.-Jozef een voorbeeld
voor alle mannen”
“De Heilige Familie had te maken met
concrete problemen, zoals elke andere
familie, zoals zo veel gevluchte broeders
en zusters die vandaag hun leven riskeren
om aan pech en honger te ontkomen. In
dat opzicht beschouw ik St.-Jozef als de
bijzondere patroonheilige van iedereen die
door oorlog, haat, vervolging en armoede
gedwongen is zijn vaderland te verlaten.”
Als een timmerman die “eerlijk zijn brood
verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is
de aardse beschermer van Christus
ook een voorbeeld voor arbeiders
en degenen die zoeken naar werk en
het recht op een waardig leven voor
zichzelf en hun gezin.

Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding
van Maria en zijn beslissing om “haar goede
naam, haar waardigheid en haar leven” te
beschermen, is hij ook een voorbeeld voor
alle mannen, voegde de paus toe.
“In onze wereld waar psychologisch, verbaal
en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag
de dag zo duidelijk aanwezig is, is Jozef een

Bron: Katholiek Nieuwsblad
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Regels voor de vieringen
In deze tijd met het coronavirus moeten we ons aan een aantal regels
houden om het virus onder controle te houden.
• Het heeft onze voorkeur dat u zich vooraf aanmeldt voor de viering.
• Wij vragen u om de aanwijzingen op te volgen die bij binnenkomst,
vertrek en de communie worden gegeven.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het
Onze Vader.
• Tijdelijk geven wij elkaar geen hand bij de vredeswens.
• Wij vragen u om bij het uitreiken van de de communie anderhalve
meter afstand van elkaar te houden.
• U dient voor het ontvangen van de heilige hostie uw handen te

reinigen.
• Kinderen die nog niet ter
communie gaan worden
zonder aanraking gezegend
op anderhalve meter afstand.
• Wilt u de heilige hostie niet met de hand aanraken, dan kan een
eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de heilige
hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u
denken aan een kleine schone witte zakdoek.
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij
de uitgang, via een bankoverschrijving of via een gift-app.

Plaatsen reserveren voor viering
Reserveren rond de kerstdagen

We wachten de regelgeving van regering en bisschoppen af en zullen
op een later moment bekend maken hoe het reserveren gaat gebeuren. Wij houden u op de hoogte via de parochiewebsite SintLudgernu.
nl en de Groenlose Gids/Elna.

Hoe werkt het voor de weekvieringen

Bij een viering in de loop van de week kunt u zich voor het begin
van de viering melden. Uw naam en telefoonnummer worden dan
genoteerd.

Hoe werkt het voor de weekendvieringen

Voor het bijwonen van een viering in het weekend kunt u op de website van de parochie een plaats reserveren.
Voor parochianen die geen internet hebben of hulp nodig hebben bij
het aanmelden, bestaat de mogelijkheid om de aanmelding telefonisch door te geven op T: 06-82 60 48 63. Dit telefoonnummer is
maandag toto en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur bereikbaar.
U kunt zich ook voor aanvang van de viering inschrijven bij de kerkdeur. Als er nog plaats is, kunt u de viering bijwonen. Ook als u zich
bij de kerk aanmeldt, moet u uw naam en telefoonnummer opgeven
voor het bron- en contactonderzoek.
Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of
via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het
begin van de viering.

Handleiding website

1. Ga naar de website van de parochie, www.sintludgernu.nl. Selecteer
de menu optie ‘Vieringen’.
2. U ziet nu de vieringen voor de komende twee weken. Bij de vieringen voor de komende zeven dagen staat een knop ‘Reservering
aanvragen’. Deze knop blijft zichtbaar tot zaterdagmiddag 12:00 uur.
3. Klik op de knop ‘Reservering aanvragen’.
U ziet dan een scherm met de locatie, datum en tijd van de viering.
Op dit scherm moet u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
invullen.
Vervolgens kunt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen.
Ga akkoord met de voorwaarden door een vinkje te zetten de verklaring dat niemand corona heeft en dat u akkoord bent met het
verwerken van uw gegevens.
Klik op ‘Versturen’ om de aanvraag te versturen.
4. Als u alles correct heeft ingevuld, dan ontvangt u een e-mail met
een bevestiging van uw reserveringsaanvraag. In deze mail is een
link opgenomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.
Let op: deze e-mail geeft u nog geen recht op een plaats, deze
mail bevestigt dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
5. Op vrijdagavond krijgt u een e-mail waarin een staat of u mag
komen of op de wachtlijst staat. Ook in deze mail is een link opgenomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.
Als u zich na vrijdagavond nog aanmeldt, ontvangt u op zaterdagmiddag een e-mail of u mag komen of op de wachtlijst staat.

Corona nog niet voorbij

Voor jouw en onze veiligheid geven we elkaar even
geen hand

Was je handen een paar
keer per dag

Gebruik papieren zakdoekjes (éénmalig) bij niezen en
hoesten

of nies en hoest in je elleboog

