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REDACTIE
Kantelen, omslaan, bekeren

Dit juninummer zou, zoals al eerder aangekondigd, de laatste uitgave zijn van SintLudgernu.nl. Echter, het parochiebestuur
vond dat plan zo vlak voor de zomer een
te abrupt einde. De coronacrisis maakt een
omslag en lijkt op haar retour nu steeds
meer mensen gevaccineerd zijn. De onderlinge samenwerkingen in onze gefuseerde
organisatie verlopen ook gemakkelijker.
We vinden elkaar steeds beter. En fijn dat
er digitale mogelijkheden zijn om elkaar te
ontmoeten via het beeldscherm. Toch, naar
mate de weken, nee, maanden, verstrijken, vinden we het fijn elkaar eens fysiek
de hand te kunnen schudden of ‘gewoon’
zonder gedoe naar de kerk te kunnen gaan.
Dit bouwen aan een gemeenschap, een
commune waar we elkaar echt ontmoeten,
elkaar zien, samen zingen, bidden, muziek
maken, zonder hinder van ‘gedoe’. Ook in
de opzet van een nieuwe, grotere redactie, de mensen die ter plekke de verhalen
schrijven, fotograferen of het parochieblad
bezorgen, maken we grote stappen om de
omslag te maken. Daarom gaan we tot aan
de zomervakantie door. In het nieuwe parochiejaar komt er een vernieuwd exemplaar
onder een andere titel. De titel draagt de
hele parochie: alle geloofsgemeenschappen
zijn er in vertegenwoordigd. Met deze verandering valt het blad minder vaak in uw
brievenbus. Met andere, meer inzetbare
media kunnen we u bereiken en omgekeerd: u ons, de parochie of de redactie.
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Juni breekt aan. De zon nodigt uit voor
een stap buiten de deur. Voor een vakantie naar het buitenland, een bedevaart naar
Lourdes, een citytrip of een inspiratiereis
naar het Land van Milk en Honey, moeten
ons nog even inhouden. Dat houdt een
zomerse stemming niet tegen. Het alternatief, dichtbij huis een uitstapje ondernemen,
blijft me verwonderen. Hoewel ik dikwijls
dezelfde land- en zandwegen bewandel
zie ik telkens nieuw leven. De violet lichte
dauw waarin de opkomende zon de eerste
schittering van de dag laat zien. Een haas
in het land, het kikkerkoor dat aanslaat, het
wolkenpatroon aan de lucht. Keer op keer
ervaar ik al die verschijningen als cadeaus
om uit mijn hoofd te komen.... naar in
gewaar of en-present te zijn in wat is. Een
gave Gods voor mij en mijn lichaam. Dat
is ontvangen, nieuwe energie, sprankelen...
om een ochtend later aan de slag te gaan.
In deze SintLudgernu.nl gaat het over de
opbouw van een parochiegemeenschap,
over Petrus en Paulus die hun leefwijze
en gedachten daarover ‘bekeerden’ en zo
ambassadeurs werden van geloof en kerk.
Ook interviewden we twee vrijwilligers die
opgeleid nu kinderen en mensen helpen
hun pad te kiezen. Misschien is deze uitgave een wegwijzer voor bemoediging of
inspiratie. Niks is onmogelijk geldt ook in
deze crisistijd. Hoezeer uw wereld na dik
een jaar corona ook veranderd mag zijn,
niets blijft hetzelfde. Voor alles is een tijd
leert Prediker ons.
Eveline Zuurbier

PASTORALE NOODWACHT:
T: 06-190 17 292
Eucharistische centra

Groenlo
Kerkstraat 8
7141 BA Groenlo
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T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl
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vrij 08:30 uur t/m 12:30 uur.
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E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793
C. Peters, diaken
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C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
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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

Hans de Graaf
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
Nog één keer in deze vorm komt het parochiemagazine SintLudgernu.nl uit. De uiterste
inleverdatum is 4 juni.
Heeft u het blad niet ontvangen, een wijziging
van het adres of vragen omtrent het parochieblad? Neem dan contact op met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

De kanteling: niks is onmogelijk. Zwarte
Cross 2019 Black Eyed Peas.
Foto: Eveline Zuurbier

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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Pastoraal werker
Carla Roetgering

a

De blik gericht op Christus, het centrale oriëntatiepunt van elke geloofsreis en op de mens,
die in het middelpunt van alle pastorale zorg
staat, is de Kerk geroepen naar het Woord
te luisteren, het zich eigen te maken en het
te verkondigen, zodat God het laat groeien
volgens zijn plan. Van Hem komt het vuur
dat onze harten zuivert van eigenbelang en
gerichtheid op onszelf. Een levenslang proces. Maar het is ook het vuur dat de koude uit
onze harten verjaagt en ons bezieling brengt
en levensvreugde. Dat verlangen naar onze
God die ons bestaan zin geeft, houdt ons
bijeen.
Onze communicantjes hebben hun eerste
heilige communie ontvangen en daarmee
een begin gemaakt met een traditie die van
waarde wil zijn in hun geloofsleven. Na een
intensief voorbereidingsweekend ontvangen
de vormelingen op 12 juni opnieuw onder
andere de sterkte, liefde en wijsheid van de
heilige Geest als vruchten. Het jaarthema
‘Een nieuw begin’ krijgt daarmee praktische
invulling.
Door de recente ontwikkelingen en bizarre
tijden in de samenleving en de kerken ontdekten we ook barsten en breuken in de kerk,
naast de mooie en goede dingen die zijn
opgevallen. De onderlinge zorg en aandacht
en het besef dat fysieke ontmoetingen van
grote waarde zijn. Er is veel gebeurd en hard
gewerkt tijdens de lockdown.
Toch heeft corona ons ook stil gezet wat
werkt als een vergrootglas. Ze laat ons heel
bewust kijken en stelt de kritische vraag of
we terug kunnen of willen naar business
as usual? Vragen over zingeving komen
nadrukkelijker op ons af. Verhalen spelen
daarin een belangrijke rol. Wat is er na het
coronavirus van de kerk overgebleven? Best
een spannende vraag. Is het echt waar dat de
COVID-19 pandemie het secularisatieproces
versnelt? Kunnen we terug naar het ‘oude
normaal?’ Hoe richten we onze parochie in
om een echte geloofsgemeenschap te zijn?
Geloven is een werkwoord: geloven in God
vraagt om heroverwegingen.
De kerk bevindt zich op een kantelpunt: tussen crisis en kansen in. Lege kerken dwingen
ons om opnieuw onder woorden te bren-

Vreugdevolle opdracht in een
VUCA-wereld
gen waar Jezus in ons midden is. In onze
samenleving blijken verbindende plekken
belangrijk te zijn. Schalen we af naar kleinere
samenkomsten? Kan een jaarthema ons verbinden? Wat heeft corona gedaan met onze
relaties? Zijn ze losser geworden? Of heeft
het een verlangen gewekt en waarderen we
onze relaties opnieuw? Is de kerk een oefenplek voor het leren liefhebben, waar mensen
elkaar in de ogen kunnen zien en elkaar spreken. Een plek waar de scheiding tussen buiten en binnen steeds meer wegvalt.
Met Pinksteren vierden we dat de heilige
Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een
soort waterval. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. Veel latere gelovigen
kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. God
komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in
contact treedt met je.
Persoonlijk heb ik webinars gevolgd, een
woord dat voor corona nauwelijks gehoord
of gekend werd. Over de online cursus die
ging over mentorschap en coaching in het
jongerenpastoraat wil ik graag iets delen. Juist
ook omdat het voor iedere mens, jong en
oud, mooie vragen opwierp.
In vier cursusavonden kwamen verschillende
aspecten aan de orde. De eerste avond ging
over Thomas van Aquino, een theoloog uit
de middeleeuwen die zich verdiept heeft in
de vraag of ons verstand behulpzaam kan
zijn in het verdiepen en beter doordringen in
ons geloof? Het is goed voor mensen om te
weten hoe God en hoe de mens in elkaar
steekt en welk wereldbeeld er bij jongeren
algemeen leeft. Wat heb je nodig om goede
keuzes te maken? Ben je je bewust van je
taak om anderen te helpen leerling van Jezus
te zijn en hoe ben je dat zelf? Hoe kunnen
mensen gezond groeien in een wereld zoals
deze zich momenteel aan ons voordoet?
Een VUCA-wereld:
Volatiliteit: vluchtige wereld die beweeglijk is
en waarin alles snel verandert.
Uncertain: onzekere wereld doordat we te
weinig kennis hebben om te voorspellen wat
de impact van onze acties zullen zijn.
Complexititeit: we weten niet wat reëel is en
volgend jaar nog van waarde zal zijn. Het is
een ingewikkelde wereld.

Ambiguïteit: er kan zelfs twijfel bestaan over
de oorzaak en gevolg relatie.
Een wereld vol fake news, waardoor mensen
manipuleerbaar worden. Het is daarom goed
om een mentor in je leven te hebben en niet
alleen voor jongeren, maar in iedere levensfase. Jezus is gekomen en mens geworden
onder ons om leven te geven in overvloed.
Hij wil ons begeleiden niet door te heersen,
maar door te dienen. Hij is ons voorbeeld.
Maar hoe motiveren we elkaar? En hoe motiveren we jongeren? Haast is in ieder geval
onze grootste vijand in een wereld die steeds
meer lijkt op een arena waarin mensen over
elkaar heen buitelen.
Toch weet God wat iedere mens nodig heeft.
Hij is onze Schepper. Het gebed kan ons helpen om contact met Hem te maken.
Daardoor kunnen we op het spoor komen
van wat God wil in ons leven?
Jezus zelf bad ook op beslissende momenten
in Zijn leven. En Hij is dicht bij ieder van ons
wanneer we bidden. Bidden vraagt om een
zuiver hart. Sta je open voor de wil van God
in jouw leven? Of heb je al je eigen keuzes
gemaakt en mag God daarmee alleen nog
instemmen? Om daarin goed onderscheid
te kunnen maken kan het lezen van Gods
Woord helpend zijn. Bijvoorbeeld eens te
beginnen met het overwegen van iedere zin
die je dagelijks bidt in het Onze Vader.
Wat betekenen die zinnen voor jou? Daarvoor heb je tijd en stilte nodig. Daar heb ik
anderen voor nodig om erover te spreken.
Denkt u nu bij het lezen, hier zou ik meer van
willen horen en delen?
Hierover heb ik wel gedachten en ideeën.
Naar dit soort verdieping ben ik op zoek en
ik wist niet dat het bestond. Neem dan gerust
contact op met het pastoraal team.
U hoeft daarmee niet te wachten, dat mag
meteen. Schroom niet want alle gedachten
zijn welkom.
Achter in de kerken liggen ook nog steeds de
kaartjes ‘pastor op bezoek’.
Dromen na corona is een tijd voor nieuwe
initiatieven en renoveren: crisis en kansen.
We horen als pastoraal team graag van u.
Ondertussen denken wij hierover ook na. We
wensen u een vreugdevolle zomertijd toe.
Pastoraal werker Carla Roetgerink

BESTUUR
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Nieuws van het bestuur
Verslag vergadering van het parochiebestuur:
Pastoraal
• Het document: “Uitvaartbeleid HH. Paulus
en Ludgerparochie” is besproken, op enkele
punten iets bijgesteld en vervolgens vastgesteld.
• Er wordt een nieuw team samengesteld
voor de pastorale noodwacht. Er wordt nog
gezocht naar een online registratiesysteem.
• Per 1 juli verzorgen de liturgiegroepen van
de volgende locaties nog maximaal één
weekendliturgie per maand: Aalten, Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Meddo, Neede
en Rietmolen.
• Er komt een artikel van pastoraal werkster
C. Roetgerink in de Gelderlander over onze
parochie in coronatijd.
• De lectorentraining staat gepland voor zaterdag 11 september 2021.
• Het pastoraal team denkt na over hoe het
verder moet na corona.
• Diaken C. Peters begeleidt een onderzoek
naar revitalisering van de geloofsgemeenschap H. Jacobus te Winterswijk. De resultaten ervan worden in juni besproken tijdens
het gezamenlijke overleg met het pastoraal
team en uiteraard met de locatie.
Bestuur
• De agenda van de bestuursvergadering van
juni wordt wat korter omdat het pastoraal
team aansluitend aanschuift voor gezamenlijk overleg.
• Dhr. T. de Vries meldt dat de externe
accountant van Bonsen en Reuling zich een
keer wil komen voorstellen.
• De benoeming van dhr. B. Brockötter loopt
dit jaar af. Aandacht voor opvolging is vereist.

Personeel en Vrijwilligers
• Mevr. B. Hummelink: er zijn vragen vanuit Lichtenvoorde over het
AED-beleid. Komt op de agenda van
de volgende vergadering.
• Dhr. B. Bomers en mevr. B. Hummelink hebben een bezoek gebracht aan
de beheercommissie van Mariënvelde.
Geloofsgemeenschappen
• Bredevoort: Pastoor H. de Jong en dhr.
J. Rosendaal hebben er een positief
gesprek gehad.
• Eibergen: er wordt op verzoek van de
beheercommissie Eibergen een bijeenkomst
gepland.
• Winterswijk: er zijn offertes voor de verharding van de paden op de begraafplaats.
Gebouwen en beheer
• Vragender: het eindverslag van de liquidatie
commissie ziet er goed uit.
• Dhr. H. de Graaf ervaart dat er haast gemaakt
moet worden met een centrale opslag van de
religieuze kunst uit de kerken die aan de goddelijke eredienst zijn en worden onttrokken.
Beoogde locatie is de ruimte links boven het
priesterkoor van de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. Mevr. Hummelink neemt dit mee
richting de betreffende beheercomissie.
• Beltrum: er is één offerte voor herstel van
het dak van de pastorie: meer offertes aanvragen. Kwestie in handen leggen van Boerman
Kreek te Steenderen.
Financiën
• De jaarrekening over 2020 van de voormalige St. Paulusparochie is besproken en
vastgesteld. Kostenbeheersing is noodzakelijk. Voor de toekomst moet gekeken worden
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hoe die sluitend te maken.
• Dhr. Ton de Vries presenteert de geconsolideerde jaarrekening van de HH. Paulus
en Ludgerparochie, samengesteld op basis
van de jaarrekeningen van de twee afzonderlijke parochies. De penningmeester wil
in volgende vergaderingen op onderdelen
inzoomen. Gezien deze matige tijden is de
penningmeester niet echt ontevreden. De
geconsolideerde jaarrekening wordt vastgesteld.
• Er moet wel meer aandacht komen voor de
Actie Kerkbalans. Die is erg belangrijk voor de
parochie, maar is in 2021 niet overal vlekkeloos verlopen.
Communicatie
• Het plan over de communicatie via parochieblad, nieuwsbrief, website en facebook
en ieders rol daarin wordt verder uitgewerkt.
Begraafplaatsen
• Dhr. G. Bartels: is in Zieuwent geweest en
gaat volgende week naar Meddo.
Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,
Berry Brockötter, portefeuille Communicatie

Aanwijzing eucharistisch centrum
Het parochiebestuur heeft het bericht van de
aartsbisschop ontvangen dat, in verband met
het samengaan van de voormalige parochies
St. Ludger en St. Paulus, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo is aangewezen als eucharistisch centrum van de parochie HH. Paulus en
Ludger. De aartsbisschop heeft hiermee het
advies gevolgd dat de beide voormalige parochiebesturen hem in het kader van de fusieaanvraag hebben voorgelegd. In het eucharistisch centrum is de zondagse viering van de
eucharistie in principe gegarandeerd, alsmede
onder meer de vieringen van de hoogfeestdagen. In de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde
vindt evenwel zoveel mogelijk de zondagse
eucharistieviering voortgang. Voor deze kerk
komt hierdoor de gunstige ruimte om ook
andere mogelijkheden om samen te vieren te

laten plaatsvinden. Met één priester, één diaken en één pastoraal werkster in het pastoraal team blijven we evenwel kwetsbaar. We
hopen dat er versterking komt voor het team.

Tenslotte hopen we dat onze kerken, wanneer de coronamaatregelen dat toelaten, meer
open kunnen gaan zodat meer mensen fysiek
kunnen meevieren.

MOV
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Samen voor een groene en sociale omgeving
Samen voor een groene en sociale omgeving
Present Winterswijk is zaterdag 17 april
gestart met het project ‘Sociaal Groen’. Binnen dit project helpen groepen vrijwilligers bij het duurzaam beplanten van tuinen
van kwetsbare mensen. Mensen die door
gezondheidsproblemen, een beperkt budget
en klein sociaal netwerk zelf niet in staat zijn
om hun tuin goed te onderhouden. Op 17
april hebben veertien vrijwilligers vijf tuinen
opgeknapt.
Na de make-over van de tuin worden er
vaste vrijwilligers aan de tuin gekoppeld. In
overleg en samen met de bewoners houden
deze vrijwilligers de tuin bij, totdat een onderhoudsarme groene en biodiverse tuin is ontstaan. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten.
De bewoner krijgt een groene tuin en zijn/
haar sociaal isolement wordt verkleind.
Meer groen en contact
Met het project ‘Sociaal Groen’ wil Present
mensen met elkaar verbinden en buurten in
Winterswijk vergroenen. “We willen dit samen
met enthousiaste vrijwilligers doen. Mensen die houden van groen en anderen een
natuurlijke onderhoudsarme tuin gunnen”,
vertelt Anneke van Nierop, projectcoördinator van Present Winterswijk. Present wil de
komende jaren ieder voorjaar en ieder najaar
een aantal tuinen duurzaam gaan beplanten.
Doe je mee?
Present is nog op zoek naar groepen vrijwilligers die in het najaar willen meedoen tijdens
een ‘Sociaal Groen-dag’ en naar vrijwilligers
die voor een afgebakende periode een tuin
willen onderhouden. Heb jij groene vingers?
Lijkt het jou leuk om met een groep van
jouw kerk een tuin opnieuw aan te planten
of vind je het leuk om een tuin te onderhouden en af en toe een praatje te maken met

de bewoner? Meld je
dan aan als vrijwilliger
voor ‘Sociaal Groen‘
bij Anneke van Nierop,
projectcoördinator Present Winterswijk.
E: anneke.van.nierop@
presentwinterswijk.nl of
T: 06 14747345.
Present nu ook in Aalten en Dinxperlo
De vierde Presentstichting in de Achterhoek
gaat van start: Present
Aalten-Dinxperlo!
Het was eigenlijk de
bedoeling dat we in
het najaar van 2020
al zouden beginnen
met het uitvoeren van
projecten in Aalten en
Dinxperlo, maar door
de coronamaatregelen
is dit uitgesteld. Ondertussen is er in februari
al een eerste project
gedaan, een verhuizing van de gemeente
Bronckhorst naar Dinxperlo. Dit project werd
uitgevoerd door Present-vrijwilligers
uit
Winterswijk en vrijwilligers uit Bronckhorst.
Met het aantrekken van
een projectcoördinator gaan we nu echt van
start in Aalten en Dinxperlo. José van Hal is
de nieuwe projectcoördinator van Present
Aalten-Dinxperlo. Samen met Nelly de Vries
is zij druk bezig met het opbouwen van contacten in de gemeente. Present hoopt in Aalten en Dinxperlo
net als in Bronckhorst, Doetinchem
en
Winterswijk
een goede relatie
op te bouwen met
de kerken en verschillende organisaties
binnen
welzijn, zorg en
wonen.
2020: Kijken naar
wat wél kon
Voor Present Winterswijk was 2020
vooral een jaar dat
in het teken stond
van kijken naar
wat wél kon. En

dat was nog best veel. We moesten wennen
aan een nieuwe werkelijkheid waarin we projecten anders dan anders moesten organiseren. Met veel creativiteit, flexibiliteit en geduld
zijn hiervoor oplossingen gevonden. Mede
dankzij alle Winterswijkers die zich vrijwillig
hebben ingezet voor een kwetsbare plaatsgenoot, want zonder hun tomeloze inzet was
dit niet gelukt. In totaal werden er 51 projecten gedaan, waarbij 342 vrijwilligers in totaal
1.075 uren aan de slag gingen. Al met al dus
een jaar om trots te zijn op wat we hebben
bereikt en hoe we ons hebben aangepast aan
het ‘nieuwe normaal’.
Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van onze projecten, kijk dan op onze facebookpagina: facebook.com/PresentWinterswijk/.
Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders
of ken je iemand die wel wat extra aandacht
kan gebruiken? Kijk dan op www.presentwinterswijk.nl of neem contact op met Anneke
van Nierop, projectcoördinator van Present
Winterswijk. E: anneke.van.nierop@presentwinterswijk.nl of T: 06-14747345.

INSPIRATIE

SintLudgernu.nl / 6

Tekst en foto’s: Eveline Zuurbier.

Speurtocht door de kerk.
Simone legt de functie van de
biecht uit aan kinderen

Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn
zij.
We liepen samen het leven
door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee
aan twee, de Heer liep aan mijn
hand.
Ik stopte en keek achter mij, en
zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed
bekeek, zag ik langs heel de
baan,
daar waar het juist het
moeilijkst was, maar één paar
stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan
toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst
zag, op het zwaarste deel van
mijn pad...”
De Heer keek toen vol liefde
mij aan, en antwoordde op mijn
vragen;
“Mijn lieve kind, toen het
moeilijk was, Toen heb ik jou
gedragen...”

Simone Meijerink uit Neede en Musie
Sium uit Eibergen volgen een opleiding
bij het Ariënsinstituut in Utrecht. Simone
als geschoold vrijwillig catecheet en
Musie als geschoold diaconaal assistent,
ook op vrijwillige basis. Hoewel de twee
verschillende opleidingen genieten,
hebben ze allebeide dezelfde drijfveer:
‘Mensen bijeenbrengen om zo een
gemeenschappelijke kerk te ervaren én tot
de nabijheid van God te komen.

Simone Meijerink
“Ik wilde meer achtergrond kennen om
geloofsgesprekken aan te gaan om zo
vruchtbaar te kunnen werken. Eenvoudig
kunnen uitleggen dat religieus geloven niet
uit strikte regels bestaat, maar dat het een
levenswijze is”, vertelt Simone over haar stap
naar een opleiding bij het Ariënsinstituut.
Ze is daarbij aangemoedigd door pastoor
De Jong. “We liepen elkaar wel eens
tegen het lijf. Ik zat in de pastoraatsgroep
in Neede, was er lector en help nu bij de
voorbereidingen van kinderen op de eerste
heilige communie en het heilig vormsel.”
De eucharistieviering op de vrijdagochtend
in de basiliek in Groenlo is net afgelopen als
ik haar ontmoet. Ze is er vrijwel wekelijks
te vinden. “Wat ik met mijn vrijwilligerswerk
voor de parochie voorheb is dat families,
gezinnen zich weer prettig voelen in de kerk
en in de gemeenschap van gelovigen. Ik
kom uit een traditioneel katholiek gezin uit
Lopik. Vanuit huis uit ken je de kerk. Geloof
en de vriendschap met God hebben me
altijd houvast of richting gegeven als ik die
niet zag. Die ervaring wil ik jonge mensen
ook geven. Kerk is een veilige plek waar je
altijd mag komen. Ik zou zo graag willen dat
de kerk een club wordt waar kinderen meer
bijhoren. Ik weet: de club met kinderen die
de eerste communie doen is klein. Minder
kinderen vind ik niet erg. Belangrijker is om
ouders en kinderen te betrekken. En dat op
deze manier God een plek het leven van
mensen kan krijgen. Geloven hoeft niet
zwaar te zijn”, benadrukt Simone.
De opleiding tot catecheet duurt 3 jaar. Dat is
inclusief een stagejaar. Haar stage was door
corona uitgesteld. Maar in een aangepaste

coronavorm én in overleg met de ouders
van kinderen, kon ze haar stageproject met
kinderen toch gaan oppakken.
Kinderen geloof ervaren
In haar stage wil ze het sacrament van boete
en verzoening onder de aandacht brengen.
“Mensen schrikken ervan, maar het is een
zelfreflectie. Het gaat niet over dat het
verboden is uit de suikerpot te snoepen,
maar gewoon ‘sorry’ kunnen zeggen in
de relatie. En natuurlijk kan de nabijheid
van God kinderen druk geven, maar ook
helpen voetstappen in het zand te zetten.
‘Je hoeft er niet alleen voor te staan’. Het
sacrament van boete en verzoening is geen
moment van straf, het is een moment van
je eigen zwakheden erkennen, en God zijn
liefdevolle vergeving ontvangen die als zalf
onze verstoorde relatie met God en elkaar
heelt. Van de priester, die hiervoor door
zijn wijding is aangesteld, mag je hoorbaar
aangezegd krijgen dat God je vergeeft, en
nog belangrijker: God staat naast je om weer
op te staan en vol goede moed verder te
leven. De schepping is aan ons gegeven. We
zijn door God als mensen geschapen en we
zijn allemaal gelijk, Hem even lief. Dat geldt
van kind tot ouder. In de geloofsoverdracht
probeer je normen- en waardenbesef mee
te geven. Ik hoop dat ik kinderen verder
kan brengen geloof te ervaren en God
begrijpen. Ik doe dat ter verduidelijking met
voorbeelden, want je hebt ergens een gevoel
van dat heb ik niet helemaal goed gedaan,
hoe kan ik het oplossen? Bijvoorbeeld
wanneer je ruziemaakt met je broertje doet
dat God pijn. Hij voelt pijn bij jou en bij
jouw broertje. Dat komt omdat Hij van jullie
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Opgeleide Musie en Simone: mensen prettig
laten voelen in de gemeenschap van onze kerk

beiden houdt. En zo is dat ook bij papa en
mama. Zij kiezen geen partij omdat ze van
jullie beiden houden. Dit is wat relatie is en
waarmee je de verbondenheid voelt, creëert.”
Simone ziet als haar hoofdopdracht het
bijbrengen van de basiskennis van de
catechese. “Die is door de ontzuiling van
de samenleving, ver weggezakt. Het Onze
Vader bidden kennen de meesten niet.
Maar als je ze weer meeneemt in het kerkzijn, daar vertrouwen in krijgen, dan zijn er
stappen gezet.”
Musie Sium
Musies eerste ervaring met zijn kerk in
Eibergen is dat er niemand was die hem
verwelkomde. Die anonimiteit vindt hij raar.
“Er is niemand die je wegwijs maakt, je
begeleidt bij het inschrijven als lid. Je moet
het zelf uitzoeken. Wat zou het fijn zijn als
mensen je naar binnen laten als je voor het
eerst naar de kerk komt.” Musie ontmoet in
die tijd familie Wissink uit Groenlo. Door
hen leert hij de r.-k kerk en de gemeenschap
beter kennen. Deze ervaring leidt ertoe dat
hij zich geroepen voelt op diaconaal vlak
mensen in het kerkenwerk te ontmoeten.
Zeker nu de parochie zo groot is geworden,
ziet hij in deze geloofswijze, God in mensen
te ontmoeten, zijn opdracht. Hij wil bijdragen
aan gemeenschapszin “zodat we een hechte
parochie worden”, vertelt hij. Het is een groot
gebied wat de uitdaging groot maakt.
De kerk is een grote familie
Musie volgt de 2-jarige opleiding voor
diaconaal assistent. Ook hij kreeg te maken
met de maatregelen rondom corona

waardoor
praktische
opdrachten
moeilijker uitvoerbaar zijn. “Ons is een
jaar extra gegeven”, aldus Musie. Hij
werd in eerste instantie in de parochie
begeleid door pastor Den Hartog. Na
diens vertrek heeft Diaken Peters in de
parochie de afronding op zich genomen.
Musie kennen we van de Vastenactie
van het waterputten- en schoolproject in
het bisdom Keeren, Eritrea. Het is tevens
de regio waar hij is geboren, maar moest
uit zijn geboorteland vluchten. Sinds
2000 is hij in Nederland en woont
tegenwoordig in Eibergen. “Drie kinderen
en getrouwd en sinds 2010 zzp’er tolk”,
zegt hij. Inmiddels is hij lid van de
werkgroep Beleidsadviesgroep Diaconie
in de parochie. Zijn streven is dat Paulus
en Ludger tot een eenheid te komen.
“Dat geeft iedereen duidelijkheid wie
Musie Sium
de parochie is en waar ze voor staat.“
Ook corona heeft samenwerkingen
bemoeilijkt en lastig gemaakt mensen
bijeen te houden”, omschrijft hij de situatie.
rekenen op de politiek en overheid. De
“De kerk is toch diaconaal? Het woord van kerk wordt daar gewaardeerd, terwijl hier in
Jezus Christus na te volgen door te doen. Dat Nederland de kerk erg bekritiseerd wordt.”
is naasteliefde! Ik wil mensen meenemen Met het diaconale werk wil hij zien dat
in de ontmoeting met de kerk. Over het daar een omslag in te maken is. “Wat me
algemeen zijn parochianen moeilijk te opvalt is dat als men in Eritrea jou niet in
bereiken. De opstart van meerdere diaconale de kerk gezien heeft, dan word je gevraagd
projecten zal door corona nog altijd lastig waarom je niet in de kerk bent geweest’
zijn, maar we beginnen.”
Dit is niet uit nieuwsgierigheid, maar om
Musie is voornemens de goede kanten van te weten of er niets aan de hand is! Dat
de kerk te laten zien. Als een grote familie gemeenschappelijke, gewaardeerd voelen,
naar buiten kunnen treden. Zijn land Eritrea minder individualistisch is wat ik graag wil
vormt daarvoor zijn startpunt op het kompas. terugbrengen in de parochie. Als diaconaal
“Ik ben uit een land gekomen waar mensen assistent bijdragen aan dat iedereen elkaar
liever bij een kerk horen, dan dat ze kunnen kent in de parochie.”

Niks is zo effectief als een gebed!
‘Wat maakt het zo fijn om bij een gebedsgroep te horen’, wordt mij wel eens gevraagd.
Je ontmoet gelijkgestemde mensen, die ervaren, dat samen bidden niet alleen verbondenheid geeft maar ook kracht. Het is een veilige
plek, waar hartelijkheid heerst.
Als iemand van de groep een acuut probleem
heeft, zelf, in het gezin of familie, in geval van
ziekte bij voorbeeld, dan zet de hele groep
zich in om voor die intentie te bidden.

Je voelt je dan echt gedragen. Je helpt elkaar
en stimuleert elkaar.
Vijf keer per jaar hebben we bijeenkomsten
met leden, die in andere plaatsen samen
komen om te bidden. Dan is er ook de
mogelijkheid het sacrament van verzoening
te krijgen en ook de heilige mis en de aanbidding bij te wonen.
Wij zouden u graag uitnodigen eens een
kijkje te komen nemen of met ons mee te

bidden in de Mariakapel of in de kerk op de
dinsdagochtend tussen 11 en 12 uur in Lichtenvoorde. Als het weer kan met een koffieof theemomentje nadien.
In Winterswijk bent u welkom op de donderdag tussen half 3 en half 4 in de kapel rechts
van het altaar of in de kerk.
Inlichtingen Marja Frerichs. T: 06-34018678.
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Als ik aan Petrus of aan
Paulus denk...

Petrus als de leider, die door Jezus zelf was
aangesteld. Toch vond hij veel erkenning
als grondvester van het christendom buiten
Israël. Daarom eert de kerk hem jaarlijks met
het feest van Petrus & Paulus.

Simon Nagelmaeker met oranje pet op tijdens
de Paulusreis op Malta. Foto: Frans Stoltenborg

Op 29 juni vieren we het hoogfeest van
Petrus en Paulus. Beide apostelen staan aan
het begin van het christendom. Zij spreken
tot de verbeelding van oud-pastoraal werker
Simon Nagelmaeker uit Groenlo en van acteur
Johan Kersjes uit Lichtenvoorde. Kersjes gaf
zich met hart en ziel in de rol van Petrus in
de Passion Lichtenvoorde. Simon Nagelmaeker begeleidt pelgrims op reis in Griekenland
en Malta.
Simon Nagelmaeker:
Als ik aan Paulus denk, dan zie ik een heel
bijzondere persoon voor me. Een man met
vele gezichten, of misschien zeg je het beter
dat je hem van veel kanten kunt beschouwen. Daarnaast is Paulus een buitenbeentje in de kerk. Hij wordt wel ‘de 13e apostel’ genoemd. Toch heeft hij Jezus nooit als
directe rabbi, leraar, meegemaakt. Hij is ook
geen visser, maar voor zijn broodwinning
tentmaker van beroep.
Wat is zijn achtergrond?
Hij is een geleerde Jood in Romeinse dienst.
Een fanatieke vervolger van christusvolgers.
Pas na Jezus’ kruisiging komt hij in beeld
als hij zich bekeert. Als hij onderweg is naar
Damascus om Petrus te arresteren, krijgt hij
een godservaring als hij van zijn paard valt.
In plaats van vervolger werd hij navolger, met
dezelfde ijver. Maar weer ontwikkelt Paulus
zich anders als de 12 apostelen. Net als Jezus,
bleven die 12 binnen de grenzen van Israël.
Paulus ging buiten die grenzen. Hij preekte in
synagogen, overal waar er Joodse gemeen-

schappen waren gevestigd buiten Israël.
Missie
Zijn energie en onverschrokkenheid waren
grenzeloos. Overtuigd als hij was van het
belang van Jezus voor alle volkeren van de
wereld, ging geen zee hem te hoog. Hij reisde
langs de Joodse gemeenschappen in de landen rond de Middellandse Zee: Macedonië,
Griekenland, Turkije, Italië. Maar niet ieder
was gediend van zijn leerstellingen. Hij moest
soms spitsroeden lopen en vluchten voor zijn
leven. Hij was voor de duvel en zijn moer
niet bang. Op zijn laatste reis ging Paulus
naar Rome, om daar berecht te worden. Het
schip komt echter in een orkaan terecht en
kapseist. Op Malta worden hij en alle schipbreukelingen gered en opgevangen. Paulus
heeft sindsdien een bijzondere band gekregen
met dit eiland.
Moed
Hij zocht ook het
gesprek met hoogopgeleide heidenen en won
velen voor zijn ‘kerk van
Jezus’. Zo werd Paulus
‘de apostel van de heidenen’. Hij bemoedigde
en bekritiseerde nieuwe
christengemeenschappen
met pastorale brieven en
bezoeken. Ook hield hij
voeling met de andere
apostelen. Hij erkende

Patroonheilige St Paulusparochie
In praktisch elk r.-k. kerkgebouw zijn Petrus
en Paulus afgebeeld in steen en schilderijen.
Het lag dus voor de hand dat Paulus een
geschikte patroonkandidaat was. Paulus is
ook in onze tijd een uitdagend rolmodel te
noemen voor een kerk die strijdbaar en verkondigend aanwezig wil zijn in de samenleving.
Sinds enige jaren reis ik met medepelgrims in
het voetspoor van Paulus. In oktober 2021
hopen we naar Malta te gaan. Als u daar
belangstelling voor heeft, kunt u contact met
me opnemen.
Johan Kersjes:
Als ik me in Petrus verplaats dan zie ik op de
eerste plaats heel duidelijk een mens en dan
een apostel in hem. Petrus heeft zijn zwakheden. Hij heeft zijn angsten. Verwonderlijk
vind ik dat het niet zeker is of Petrus ooit in
Rome is geweest, dat hij daar gekruisigd is
en daadwerkelijk begraven ligt. En waarop de
Sint Pieter is gebouwd. Toch wordt Petrus het
vaakst van alle apostelen in de evangeliën en
Handelingen genoemd. De herinneringen aan
Petrus zijn na zijn dood opgeschreven.
Overige informatie over Petrus is te vinden

Johan Kersjes wijzend in het midden als Petrrus tijdens de generale repetitie van Passion Lichtenvoorde. Foto: Eveline Zuurbier
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Een nieuw begin voor jonge
mensen in onze parochie

in de brieven van Paulus. Bijzonder aan Petrus
vind ik is dat hij telkens een bevestiging nodig
heeft om stappen te zetten. Dat maakt hem interessant om te spelen in de Passion.
Wat is zijn achtergrond? Is hij moedig?
Petrus was een visser aan het Meer van Tiberias
en niet opgeleid volgens rabbijnse maatstaven. Na
een eerste ontmoeting met Jezus, wordt hij van
een trouwe volgeling een goede vriend van Jezus.
Hij wordt de woordvoerder van de groep apostelen van Jezus. Johan Kersjes speelt Petrus in de
Passion met een flanellen blokjesoverhemd aan
dat staat voor een hard werkende visser. Een mens
die naar voren treedt als de omstandigheden dat
van hem vragen.
Ik denk dat in de relatie met Jezus Judas zijn beste
vriend was, maar in vertrouwen met Jezus is dat
Petrus. Zelf beschouw ik het verraad van Judas als
een heftige teleurstelling in de vriendschap die hij
met Jezus had. Petrus heeft het vertrouwen van
Jezus. Toch verlochent hij Hem.
Dan stel ik mezelf de vraag: wat zou jij doen als
je gruwelijk veel risico loopt? In hoeverre ben jij
bereid je tegen oorlog en geweld te verzetten als
jezelf veel gevaar loopt? Ga jij bij het verzet of
houd je je rustig? Menigmaal komt Petrus in de
verhalen voor gelijke keuzes te staan. Hij ontmoet
dan Jezus en gaat dan toch voor de opdracht die
de omstandigheden van hem vragen. Ondanks
zijn zwakheden is hij de ‘rots’ van vertrouwen.
Rots is naar het Grieks vertaald: Pedros.
Rome
Paulus heeft Petrus menigmaal ontmoet. Ze spreken met elkaar af dat Petrus het evangelie aan
Joden verkondigt en Paulus aan andere volkeren. Beiden hebben daarover onenigheid gehad.
Volgens het overleveringsverhaal is Petrus westwaarts, met het kruis op naar Rome gegaan en
Paulus oostwaarts.
Het is de tijd van keizer Nero, Rome en de christenvervolging. Petrus vlucht uit Rome weg. Tijdens een nachtelijk visioen ontmoet hij Jezus die
een kruis droeg. Dat kruis neemt Petrus van Hem
over in het antwoord: dat hij de kudde niet in de
steek laat. Hiermee bevestigt Petrus zijn rol als
ambtsbekleder van de Heer. Hij hernam zijn verantwoordelijkheid om terug te gaan naar Rome,
zijn kruisiging tegemoet. Die onderging hij op
eigen verzoek onderste boven met zijn hoofd naar
beneden. Dit uit eerbied voor Jezus.

Een weekend van voorbereidingen H. vormsel in
het Achterhuis in Neede in november 2019

Zij ontvangen het vormsel op 12 juni
Het vormsel is de zending van de Heilige
Geest. Dit betekent dat de vormeling wordt
gezegend met de Geest van God en dat deze
Geest hem of haar in het leven bijstaat en er
voor hem of haar is als je hulp nodig hebt.
De Heilige Geest is als een leider welke
spreekt in Gods Naam, een coach welke
God is.
Dit is in zekere zin een nieuw begin omdat
de vormeling met de zending van de Heilige Geest zelf de wereld in gaat en de blijde
boodschap en de vreugde van geloven
deelt met ieder die dit horen wil. Het vormsel bezegelt het doopsel, dat ooit door de
ouders gewenst is. De kinderen zijn nu op
een leeftijd gekomen waarin zij zelf kunnen
beslissen om zich voor het geloof in te zetten en Christus te volgen.
De Heilige Geest wordt vaker geassocieerd
met vuur, licht, wind en kracht. De duif is
het symbool van de Heilige Geest. Deze zal
je helpen je weg naar God te vinden. Dit is
als vuur, het verwarmt je en laat je andere
mensen aansteken. Rood is de kleur van
vuur, warmte, liefde, maar ook van bloed
en tegenslag. Het leven gaat niet alleen over
rozen. De symbolen vind je dikwijls afgebeeld in de gebrandschilderde ramen van
kerken.
Tijdens het voorbereidingsweekend werken we samen met alle jongeren uit onze
16 geloofsgemeenschappen en hopen dat
zij daardoor elkaar vinden en zich durven
laten leiden door de Geest. Er worden verhalen verteld en er wordt veel gepraat over

het geloof en over leven. Oude vertellingen
worden voorgelezen en uitgelegd naar situaties die wij tegenwoordig tegen komen. Er
worden ook spellen gedaan en er worden
dingen gemaakt. Een avond van barmhartigheid besteedt uitgebreid aandacht aan de
mogelijkheid om steeds opnieuw te mogen
beginnen bij God. De mogelijkheid om fouten in te zien en te verbeteren en te veranderen. We sluiten dit weekend af met een
viering voor ouders, peet- en grootouders
en de kinderen. Zo bereiden zij zich voor en
maken zij zich klaar voor de grote dag!
Op zaterdag 12 juni 2021 komt hulpbisschop Mgr. H.W. Woorts naar Groenlo om
hen dit sacrament toe te dienen in een speciale eucharistieviering. Net als de eerste
leerlingen met Pinksteren ontvangen zij het
zegel van de Heilige Geest.
De vormelingen belijden ten overstaande
van de kerk hun geloof en spreken uit dat
zij de weg van en met God zullen bewandelen. Na de hernieuwde geloofsbelijdenis
vindt de handoplegging door de hulpbisschop plaats, waarbij een gebed wordt uitgesproken. Na de handoplegging vindt de
zalving met chrisma olie plaats. De vormelingen komen één voor één naar voren en
knielen en horen: ‘(naam)… ontvang het
zegel van de Heilige Geest, de Gave Gods’.
De vormeling ontvangt een kruisje op het
voorhoofd met Chrisma en beaamt dit door
‘amen’ te zeggen. Uiteraard is daarna een
felicitatie op z’n plaats.
Proficiat allemaal! Kerk en jonge gezinnen,
jongeren die een nieuw begin maken.
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Oranje lintje voor vrijwilligers met
hart voor de parochie

Burgemeester Stapelkamp speldt Ton
de Vries de versierselen op.

In deze tijd van corona realiseren
we ons nog eens extra goed wat het
belang is van vrijwilligers die een
gemeenschap bij elkaar brengen
en bijeenhouden. Zij zorgen voor
de samenhang in de dorpen of een
parochie zoals de onze. Op de dag
vóór Koningsdag kregen 5 vrijwilligers
uit onze parochie een koninklijke
onderscheiding uitgereikt. Zij
werden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. “De kracht, toch
ook de kwetsbaarheid komt aan het
licht met zoveel inzet. Want wat
hebben we elkaar gemist”, schetste
burgemeester Stapelkamp de tijd van
avondklok, mondkapjes en afstand
houden.

Burgemeester Stapelkamp van de gemeente
Aalten was in de ochtend van 26 april op
pad gegaan in een feloranje eend versierd
met rood-wit-blauwe linten om de gelukkige
vrijwilligers uit te nodigen voor de lintjesregen.
Dit gebeurde in de oude Helenakerk en was
via een livestreaam te volgen.
Burgemeester Bengevoord van de gemeente
Winterswijk liet bij zijn druk op de deurbel
van de gelukkigen de feestelijke klanken van
een meegereisd draaiorgel horen. Hij reikte de
lintjes bij de mensen thuis uit. In de gemeente
Oost Gelre wist
burgemeester
Annette Bronsvoort de vrijwilligers met een
smoes naar het
gemeentehuis
te halen waar ze
de waardering
voor hun inzet
uitgereikt kregen.

Anita Overkamp-Altink wordt door
haar man gedecoreerd.

Penningmeester
Ton de Vries
Tegenwoordig
woont hij in
Groenlo, maar
bracht een groot
deel van zijn
actieve leven in
Aalten door.
Een penningmeester, puur sang. Eerst in het

rooms-katholieke schoolbestuur van de St.Jozefschool, droeg zorg voor de financiën zodat
de Venemansmolen in Winterswijk opgeknapt
kon worden én was eerst penningmeester en
later voorzitter bij de Aaltense tennisvereniging
en het Nationaal Onderduikmuseum. Het
grootste deel van zijn vrije tijd gaat echter
op aan het bewaken van de financiën voor
de parochie. Eerst bij de Parochiële Caritas
Instelling voor de mens in nood en/of met
materiële behoeften en sinds 2015 werd hem
het penningmeesterschap toevertrouwd van
de parochie Sint Ludger. Stapelkamp noemde
expliciet het aantal van 17.500 leden dat na
een samenvoeging van 9 parochies ontstond
en waar Ton de Vries verantwoordelijk werd.
“In omvang net zo groot als een gemeente! In
een tijd van kerkelijke krimp ‘a hell of a job’,
om locaties met al hun gevoeligheden bijeen
te brengen.” Deze kunst mag hij opnieuw
uitvoeren nu de parochies Sint Ludger en
Sint Paulus zijn samengegaan. Stapelkamp
zei dat mensen in de wijze van besturen zijn
doortastendheid, tactvolheid met de nodige
discretie bewonderen. “Dienend leiderschap’.
Anita Overkamp-Altink voor de geloofsgemeenschap in Groenlo
Anita moest niet alleen haar dochter op het
station in Lievelde ophalen, maar moest
daarna doorrijden naar Lichtenvoorde, naar
het gemeentehuis. Zo werd ze naar het
gemeentehuis gelokt waar ze gedecoreerd
werd voor al haar inzet op het terrein van
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sociaal, cultureel en kerkelijk welzijn. Van collectant
voor de Actie Kerkbalans tot aan kinderen helpen en
catechese bijbrengen ter voorbereiding op de eerste
heilige communie en voor het ontvangen van het heilig
vormsel. “Anita is ook te porren voor projecten bij de
kerk”, zei burgemeester Bronsvoort. De omvorming van
kerk tot basiliek en tot het eucharistische centrum is
mede door haar inzet tot ontwikkeling gekomen. Haar
organisatievermogen komt van pas bij haar inzet voor het
Jaar van Barmhartigheid, in de commissie Ontmoeting
en Inspiratie en haar deelname in de locatieraad. En
dan houdt het nog niet op. Ook draagt ze zorg voor de
misboekjes en de kerstattenties en de ledenadministratie
en neemt ze deel aan het vrijwilligersberaad Het initiëren plus
uitwerken van verschillende thema’s, is haar ook niet onbekend.
Daarmaast verbindt ze het parochiewerk met bijvoorbeeld
Palmpasen op school en het taalcafé.
Harry van der Sligte, bestuurder
Bredevoort is hem alles en geloof is belangrijk in zijn leven.
Hij werkte mee aan de invoering van de MR op de katholieke
basisschool St. Jozef en zat menig jaar in het parochiebestuur
van destijds de kerk H. Hart en H. Georgius. “Het moet pijn
gedaan hebben toen u het besturen eenmaal in de nieuwe
parochie over had gedragen, uw dochter twee maanden geleden
het licht van de kerk uit moest doen. Ik was erbij; het ging de
geloofsgemeenschap door merg en been”, zei burgemeester
Anton Stapelkamp. Verder neemt Harry van der Sligte actief
deel in de organisatie van de gondelvaart wat later in een groter
geheel opgegaan is in ‘Bredevoort Schittert’. Dit is een meerdaags
evenement in heel Bredevoort.
Leo Klein Tank, bestuurder en coördinator Lieveldse kerk
Muziek, kerk en Lievelde zijn hem lief. Harmonie St. Wilibrord en het
niveau van muziekspelen zijn de verbindende factor in Lievelde.

Wiel Ruijten werd verrast met een lintje van
de koning door burgemeester Bengevoord.

Harry van der Schligte krijgt in de
Aaltense oude Helenakerk een lintje
opgespeld door de burgemeester.

Leo Klein Tank kreeg ook een lintje
voor zijn vrijwilligerswerk in Lievelde.

St. Willibrord speelt bij feestelijke gelegenheden, jubilea, de School- en
Volksfeesten, organiseert concoursen.
Leo Klein Tank heeft van 1958 tot 1974 als secretaris bestuurswerk
verricht. Hij deed de ledenadministratie, de archivering en verzorgde
de correspondentie voor de concertconcoursen. Hij was de
contactpersoon met de muziekbond K.N.M.O, fungeerde als 2e
dirigent van de harmonie en zorgde ervoor dat de harmonie financieel
goed bij kas was door het paraktisch organiseren van oudpapier
ophalen. Van de opbrengst koopt de harmonie instrumenten voor
hun leden. Twee periodes (sinds 2020) zit Leo Klein Tank in het
bestuur van de Lieveldse kerk en neemt coördinerende taken op zich.
Wiel Ruijten, daar waar handen nodig zijn
Wiel Ruijten (80) is al meer dan 50 jaar actief bij de roomskatholieke parochie Winterswijk als lid van de parochieraad en de
kerkhovencommissie. Als vrijwilliger bij de Terminale Thuiszorg heeft
hij lange tijd mensen in de laatste fase van hun leven bijgestaan.
Ook heeft hij vele jaren gewerkt als vrijwilliger bij de oppascentrale
om mantelzorgers van dementerende of zorgbehoevende personen
tijdelijk te ontlasten. Verder is hij ruim 20 jaar bestuurslid van de
stichting Vrienden van Pronsweide.

INSPIRATIE
INSPIRATIE&&ONTMOETING
ONTMOETING
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ParochieParel: De muurschilderingen in Groenlo

Joan Collette, religieus schilder over Petrus en Paulus
‘Ik ga voor mezelf beginnen.’ Zoiets moet
Joan Collette gedacht hebben toen hij zich als
zelfstandig kunstenaar in Nijmegen vestigde
in 1927. Zijn eerste grote klus als zzp’er werd
het beschilderen van de r.-k. Calixtuskerk in
Groenlo. Bijna elf jaar werkte hij in Groenlo.
Eigenlijk gebeurde alles ter plekke. ‘Zowel de
kerk als het volk hebben recht op het allerbeste wat de kunstenaars geven kunnen. Daar
kan ik in mijn atelier over nadenken, maar het
moet in de kerk zelf op de architectonische
ruimte afgestemd worden.’
1932 De wandschilderingen met Petrus in de
hoofdrol
‘Zo, de Handelingen van de apostelen zijn
ook afgehandeld.’ Collette glimlachte om zijn
eigen woordgrapje. Het was een hele klus
geweest om de wanden van het dwarsschip
te beschilderen. Hopelijk vonden de mensen
het mooi. Met sierlijke letters schreef hij: “Hij
zag duidelijk in een visioen een engel bij
zich binnentreden.” Tevreden keek Collette
naar de wandschildering over de Romeinse
officier Cornelius. Dat was toch een goede
man geweest, die Cornelius. Hij gaf veel aalmoezen aan de behoeftigen. Geen wonder
dat er een engel aan hem verschenen was.
Of juist wel een wonder, natuurlijk. En Petrus
had Cornelius uiteindelijk gedoopt. Dat was
ruimdenkend van Petrus geweest, want Cornelius was geen jood, dus… Nee, die Petrus

dat was een geweldige man, net als Paulus trouwens… Maar op de een of andere
manier had Collette toch een lichte voorkeur
voor Petrus.
Met een glimlach keek Collette naar zijn
mooie, lichte, warme wandschilderingen op
het dwarsschip. “Joan.Collette 1932”, schreef
hij onder het schilderij, terwijl hij glimlachend
naar de afbeelding van Petrus keek, zijn
Petrus.
Petrus de prins der apostelen
‘Voordat de haan tweemaal heeft gekraaid
en de ochtend heeft aangekondigd, heb jij al
drie keer gezegd, dat je mij niet kent.’ Dat
had Jezus tegen hem gezegd. Wat was Petrus
bedroefd en beschaamd geweest over zijn
verloochening van Jezus! Maar gelukkig was
het weer goed gekomen. Jezus had hem bij
voorbaat al vergeven.
Sterker
nog: Jezus had
hem de sleutels
van het Koninkrijk Gods gegeven. Zo werd
hij ‘de prins der
apostelen’. Het
was de missie
van Petrus om
in het voetspoor
van Jezus te treden en te handelen, gelijk hij had
gedaan. Dat was

geen gemakkelijke opdracht.
Toch probeerde hij te handelen
als Hem. En dat probeerde hij
nog steeds, ondanks de kille
muren om hem heen.
Even dacht hij terug aan Tabita.
Wat was dat een goede vrouw
geweest! Ze gaf geld en eten
aan de armen. En toen was ze
gestorven. Petrus was opgehaald door twee mannen.
‘Meteen meekomen!’ hadden
ze geroepen. Zo was hij bij haar
gekomen. Ze lag doodstil op
haar bed. ‘Sta op, in naam van
Jezus!’ had Petrus gezegd. En ze
was opgestaan… Zo waren er
wel meer wonderbaarlijke dingen gebeurd.
En nu zat hij hier in een kille
cel in Rome. Het zag er niet
best voor hem uit. Zou hij net
als de andere christenen in de
arena voor de leeuwen geworpen worden? Ach, wat maakte
het ook uit. Hij zou zijn dood
geduldig ondergaan. Hij wist
voor wie en wat hij stierf. Hij
sloot zijn ogen en bad voor zijn
vriend Paulus. Die zat een paar cellen verderop te wachten op zijn veroordeling. Wat
had hij ook al weer gezegd bij hun afscheid?
‘Petrus, de vrede zij met jou!’ Dat had Paulus
tegen hem gezegd. ‘Jij bent de rots waarop de
kerk gebouwd is.’
‘Paulus, jij bent de verkondiger van de waarheid en de heilige boodschap!’ Dat was zijn
antwoord geweest. Petrus glimlachte bij die
herinnering.
1932 De wandschilderingen met Paulus in de
hoofdrol
“Heer, reken hen deze zonde niet aan.” Aandachtig bekeek de koster de muurschildering.
Waar ging het eigenlijk over? De koster keek
nog eens goed. Werd hier de heilige Stefanus
gestenigd? Van alle kanten werd hij bekogeld
met stenen. En Saulus, de latere Paulus, had
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dat goed gevonden?
‘Koster, wat vind je ervan?’ ‘O, meneer Collette. Ik had u niet gezien. Ja, het is prachtig
geschilderd, maar ik vind het wel gruwelijk
wat er met die arme Stefanus is gebeurd. En
dan heeft Saulus daar ook nog een steentje
aan bijgedragen…’
‘U bent goed op de hoogte, koster.’
‘Nou ja, meneer pastoor Oosterbaan heeft
me dat uitgelegd… Ik vind het zo’n mooi
schilderij. Maar die wandschildering vind ik
nog mooier.’ De koster wees naar de muurschildering met de geketende Paulus. “Ik zou
tot God willen bidden”, las hij.
‘Let u ook even op de details, koster. Kijk,
daar rechts onderin kukelt Saulus van het
paard. Daar wordt hij in een visioen aangesproken door Jezus: “Saulus, Saulus, waarom
vervolgt Gij mij… “ Dat was kort voor zijn
bekering. Kort daarna werd hij gedoopt. Vanaf
die tijd heette hij Paulus. Lees het maar na in
Handelingen 9.’
‘Dat is een goed idee, maar ik ben niet zo van
het lezen, meneer Collette. En daarnaast dan?
Waar gaat dat over? “Gij zult blind zijn en een
tijdlang de zon niet meer zien.”
‘O, dat gaat over Elymas. Dat was een boosaardige tovenaar die aan de kant
stond van de christenvervolgers…
Hij werd verblind, letterlijk verblind.’
‘Best wreed eigenlijk.’
‘Lees de tekst nog eens goed, koster. “Gij zult een tijdlang de zon
niet zien…” Het was dus een tijdelijk probleem. De tovenaar moest
nog toch een ander inzicht komen
om weer te kunnen zien, denk ik…
Je weet toch dat Paulus heel veel
mensen heeft geholpen en genezen? Hij wordt niet voor niks de
dertiende apostel genoemd.’
‘Nee, meneer Collette, dat wist ik
allemaal niet, maar ik ben dan ook
maar een eenvoudige koster.’
‘U bent goed zoals u bent, net als
ik. We zijn allemaal eenvoudige
mensen. We zijn niet allemaal zo
dapper als Paulus. Zijn dapperheid
heeft hem uiteindelijk het leven
gekost…’

INSPIRATIE & ONTMOETING
‘Ja, dan ben ik toch liever een eenvoudige
koster.’
Paulus de dertiende apostel
Doodmoe keek Paulus door het kleine raampje van zijn woning. Een soldaat liep voor zijn
woning. Hij kon niet naar buiten. Hoe lang
zat hij hier al? Bijna twee jaar? Was dat het
allemaal waard geweest? Hoeveel landen
langs de Middellandse zee had hij bezocht?
In hoeveel synagogen had hij verteld over
zijn grote voorbeeld: Jezus Christus? Hoeveel
brieven had hij geschreven? Hoe vaak was
hij bedreigd door soldaten van Nero? En nu
wachtte hij hier op zijn lot.
Nee, hij moest niet zielig doen. Het was het
allemaal waard geweest. Hoeveel mensen had hij niet kunnen verlichten met
het woord van Jezus Christus? Hoeveel
mensen had hij genezen dankzij de hulp
van bovenaf? Nee, hij kon terugkijken op
een mooi leven in dienst van de Heer…

bewind van keizer Nero. Paulus werd door
stadhouder Agrippa veroordeeld tot onthoofding door het zwaard. Petrus werd in het
jaar ’67 veroordeeld tot het kruis, omdat hij
geen Romeins staatsburger was. Petrus had
nog één verzoek: ‘Kruisig mij met het hoofd
ondersteboven, want ik ben niet waardig op
dezelfde wijze te sterven als mijn meester,
Jezus.’ En zo geschiedde.
Bronnen:
Handelingen NT, heiligen.net,
Wikipedia, ‘Groenlo, een eeuw RK Calixtus’,
amen.nl/artikel 1161
Tekst: Vincent Stapelbroek
Foto’s Eveline Zuurbier

29 juni: Hoogfeest van Petrus en Paulus
Ieder jaar herdenken we in de katholieke
en oosters-orthodoxe kerk de marteldood van Petrus en Paulus tijdens het

Plechtig Lof op Sacramentszondag in Groenlose basiliek
Op 6 juni, de tweede zondag na Pinksteren,
vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg: Sacramentsdag. We vieren dat
Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten
van brood en wijn aan ons geeft als voedsel
en voortdurend onder ons wil blijven door
middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven en in
elke katholieke kerk in het tabernakel aanwezig is. De eerbied die we in onze Kerk voor

de eucharistische gaven kennen, wordt op
deze feestdag tot uitdrukking gebracht. We
zijn blij dat nu weer meer mensen aanwezig zijn bij de eucharistieviering. Het online
vieren, de geestelijke communie maakten
echter dat velen zich op deze wijze verbonden weten en wisten. Jezus’ aanwezigheid en
werkzaamheid in onze wereld kan door geen
enkele beperking opgelegd worden.
In de H. Calixtusbasiliek te Groenlo wordt,
naast de eucharistieviering van 9.30 uur,

Sacramentsdag gevierd met een plechtig
Lof, aanvang 17.00 uur en toegankelijk voor
maximaal 110 kerkgangers die zich aanmelden via het reserveringsysteem op de website,
telefonisch via 06-83137102 of bij de coronadeurwachters van de basiliek. Thuismeevierders opgelet: via www.kerkdienstgemist.nl
en kerkradio wordt dit Lof uitgezonden.
Sacramentsdag, een dag van grote dankbaarheid!
Pastoor H.A.M. de Jong

Jeugd@church
We volgen de communicantjes
Met hart en ziel op weg naar God
Rond het uitkomen van dit juninummer zullen de communicantjes hun handen openvouwen en de allereerste
heilige hostie ontvangen van pastoor De Jong.
Het zijn de twee dagen in het laatste weekend van mei,
waarop het extra feest is in onze parochie.
Bijna wekelijks waren 3 kinderen van de groep in de
eucharistieviering in Lichtenvoorde of Groenlo wel te
vinden.
Zij vertegenwoordigden de anderen die er niet bij konden zijn door de geldende maatregelen omtrent corona.
Aan de paastijd is een einde gekomen. Pinksteren ligt
reeds achter ons. Maar wat is er hard gewerkt door jullie
en wat een enthousiasme thuis en in de kerk zodra er
weer iets moest gebeuren of op de agenda stond!
Wat ervaar je in het huis van God?
In de bezoeken aan de kerk word je daar op attent
gemaakt.
De grote mensen zijn de kerk net uit. Het mag gebeuren: een speurtocht in kleine groepjes door de kerk en
op afstand. Nu kun je alles beter bekijken, beluisteren
en ruiken.
Waarom knielt de pastoor bij het altaar?
Of waarom maken mensen een buiging als ze naar het
altaar gaan?
Antwoord: Zo begroet je Jezus van ‘hallo’, hier ben ik.
Waarom brandt de kaars in de godslamp? Ook als er
geen mis is?
Antwoord: dat betekent dat Jezus aanwezig is in de kerk.
In het tabernakel worden de heilige hosties bewaard.
Het is het teken van Gods vertegenwoordiging.
Waarom gebruikt de kerk wierook? En wat doet wierook
in het wierookscheepje?
Antwoord: De geur in de rook stijgt op naar de hemel.
Dan kunnen Jezus bereiken. Jezus kreeg bij zijn geboorte
onder andere wierook van een van de drie koningen.
Wat zit er achter de twee deuren aan de zijkant van de
kerk?
Antwoord: Dat heet een biechtstoel. En biechten is
‘sorry’ zeggen tegen iets wat niet helemaal goed is verlopen, of waar je spijt van hebt. Ook hier voel je de aanwezigheid van God. Je hoeft het niet alleen te doen.

Fijn! om Jezus
te volgen
Wie doet er niet aan thuiswerken?
Ook de communicantjes volgen vanuit huis Jezus.
Wat zou jij doen als je in Jezus’
schoenen zou staan?
Hoe zoek jij vriendschap?
Wat kies jij? En waarom?
Wat vindt jij van Jezus? Zou jij
het ook zo doen? Durf jij?
Met heel veel enthousiasme
werkten kinderen aan de voorbereidingen voor uiteindelijk
de dag waarop ze de eerste
heilige communie mogen ontvangen.
Ouders helpen mee. Zij krijgen
uitleg van pastoraal werker
Carla Roetgerink. Met nieuwsbrieven onderhouden zij contact en worden digitaal ouderspreekuren gehouden.
En zie hier het resultaat....
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De parochie zag de kinderen opnieuw in
actie op de derde zondag na Pasen. Zij gingen na de viering in de Calixtusbasiliek een
film bekijken over het leven van Jezus. In de
bekeken film wordt het levensverhaal van
Jezus verteld door kinderen. Het is het jaar 30
en Benjamin, Caleb, Sarah, Leah en Nathan
wonen allemaal in Jeruzalem. Sommigen
geloven in Jezus, anderen niet. Maar ze luisteren allemaal naar zijn verhalen en zien hoe
Hij met mensen en vooral ook met kinderen
omgaat. Hij geneest mensen en helpt. Hij
luistert naar mensen en vastgelopen situaties
lost Hij op. Maar dan wordt Hij verraden,
gevangengenomen, veroordeeld en gekruisigd. Gelukkig herinneren de kinderen zich
dat Jezus beloofd heeft dat Hij uit de dood zal
opstaan en voor altijd zal leven…

ROOSTER
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WEEKENDVIERINGEN
za 5 en zo 6 juni
Sacramentsdag
Aalten
St. Helena

zo 9:30u.
Dhr. J. Droste

Beltrum
OLV Tenhemelopneming

zo 14:00u.
Vormelingen
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink

Eibergen
H. Mattheus

za 19:00u.
Diaken C. Peters

Groenlo
H. Calixtus

zo 9:30u.
Pastoor H. de Jong

za 12 en zo 13 juni

za 19 en zo 20 juni

za 26 en zo 27 juni

zo 9:30u
Dhr. H. de Graaf

zo 17:00u.
Pastoor H. de Jong

za 19:00u.
Pastoor H. de Jong

za 19:00u. Vormselviering
Mgr. Woorts
Pastoraal werker C. Roetgerink
Lof

za 19:00u
Werkgroep
za 19:00u.
Pastoor H. de Jong

za 19:00u.
Werkgroep

zo 9:30u.
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u.
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u.
Pastoor H. de Jong

Harreveld
H. Agatha

zo 9:30u.
Werkgroep

Zomerviering
buiten

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/ H. Ludgerus

zo 11:00u.
Pastoor H. de Jong

Lievelde
Christus Koning
Mariënvelde
O.L. Vrouw van Lourdes

zo 11:00u.
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 11:00u.
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u.
Pastoor H. de Jong

zo 10:00u.
Werkgroep

zo 10:00u.
Werkgroep

za 19:00u.
Dhr. L. Zieverink
Mevr. N. Raben

za 19:00u.
Mevr A.M. Hörning
Mevr. H. Zieverink

zo 9:30u.
Mevr. A. Wopereis

Meddo
H. Johannes de Doper
Neede
H. Caecilia
Rekken
H. H. Martelaren van Gorcum

zo 10:00u.
Werkgroep

Cohen viering

za 19:00u.
Werkgroep

Rietmolen
H. Caecilia
Winterswijk
H. Jacobus

za 19:30u
Werkgroep
za 19:00u.
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
H. Werenfridus

zo 9:30u.
Pastoraal werker C. Roetgerink
za 19:00u.
Mevr. C. Lageschaar

H. Eucharistieviering

Woord en communie

Woord en gebed

Oecumenische viering

= gezinsviering

Nieuw nummer reserveringstelefoon T: 06-83 13 71 02

za 19:00u.
Pastoor H. de Jong

= na afloop koffiedrinken
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WEEKVIERINGEN
Aalten

Lichtenvoorde

Beltrum

Neede

Eibergen

Rietmolen

In de St. Helenakerk vindt wekelijks op donderdag om 9:00 uur een
ochtendviering plaats in de kapel.
Op woensdag 2 en 16 juni is er om 9:30 uur een viering in de OLV
Tenhemelopnemingkerk.
Op donderdag 3 en 17 juni is er om 9:00 uur een viering in de
H. Mattheuskerk. Op 3 juni is er vanaf 8:30 uur aanbidding van het
Allerheiligste.

Groenlo

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

Op dinsdag 1 juni wordt om 14:30 uur de rozenkrans gebeden in de
H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.
Op dinsdag 8 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering in de
H. Caeciliakerk.
Op donderdag 10 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering in de
H. Caeciliakerk.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woensdag om 9:30 uur een
ochtendviering plaats in de kapel.
In de H. Jacobuskerk wordt iedere donderdag om 15:00 uur de
rozenkrans gebeden.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdagochtend 9 en 23 juni om 9.30
uur een woord- en gebedsviering in de kerk.

OVERIGE VIERINGEN
Groenlo

Op woensdag 9 en 23 juni zijn er om 19:00 uur Taizé-vieringen in
de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.
Op donderdag 24 juni is er om 9:00 uur een eucharistieviering ter
gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van Johannes de
Doper.

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, T: 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 parochie HH. Paulus en Ludger

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
paulus-ludger.nl.

Corona

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

Doopvieringen

Op zaterdag 12 juni is er doopviering in de H. Jacobuskerk. Deze
viering is om 16:00 uur. Het is een besloten viering waarin alleen
genodigden welkom zijn.

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
Rini Hahné en Simone van der Sligte
Caritas
Vacature

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 Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
E: rietmolen@paulus-ludger.nl

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo   
Secretariaat te bereiken elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur  
T: 0544-464663
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
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

Locaties
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MEDDO
Correspondent

Joep Dorsthorst, T: 0543 – 56 94 72

Overleden

Op dinsdag 6 april is geheel onverwacht
overleden Frans Kersten. Hij is 79 jaar geworden. Op zaterdag 10 april was er voor hem
een crematieplechtigheid. Frans was voor
de geloofsgemeenschap een gewaardeerde
medewerker. Jarenlang was hij lid van het
herenkoor en na samengaan van het damesen herenkoor. Ook was hij lid van de tuinploeg.
Wij wensen Mieke, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe de komende tijd.

Frequentie vieringen

Met het gegeven dat wij op termijn afscheid
moeten nemen van ons kerkgebouw willen
wij dit graag op onze manier tot een goed
einde brengen.
Door het coronavirus is een versneld proces
op gang gekomen, waardoor afspraken in het
verleden gemaakt een andere wending kregen.
Met ons was de afspraak gemaakt dat tot en
met juni 2021 er nog één eucharistieviering
in de maand zou worden gehouden, waarna
tot het eind van 2021 er nog woord- en
communievieringen mogelijk zouden zijn.
Vanaf januari 2022 zouden dit woord- en
gebedsvieringen worden.
Dit werd wat de eucharistievieringen betreft
teruggedraaid tot 27 december 2020. Pastoor H. de Jong was toen voor het laatst voorganger in deze viering. Op zondag 31 januari
’21 was diaken C. Peters namens het pastorale team voor het laatst aanwezig in een
gebedsviering.
Daarna was het aan de geloofsgemeenschap
om woord- en gebedsvieringen zelf in te vullen. Gekozen werd voor twee vieringen in
de maand, temeer ook omdat vanwege het
coronavirus er maar 30 personen aanwezig
mogen zijn.
Gezien de belangstelling voor deze viering hadden wij het gevoel dat we hiermee
door konden gaan totdat de kerk van de H.
Johannes de Doper aan de eredienst onttrokken gaat worden. In april kregen wij het
bericht dat wij, vanwege beleids-beslissingen
gemaakt in 2020, nog maar één viering in
de maand mogen houden vanaf juli 2021.
Daarom moesten wij aangeven welke viering
wij gingen schrappen in de maanden juli,
augustus en september.
Daar waren wij niet gelukkig mee en wij
vroegen ons af waarom dit besluit genomen
was. In een brief hebben wij beargumenteerd
om een toelichting gevraagd.
Onze argumenten luidden als volgt: wij
beschikken over 10 personen die voorgaan

Palmpasen

in deze vieringen; er is voldoende animo
voor kerkbezoek (bijna elke viering wordt het
maximale toelaatbare aantal mensen verwelkomd); er worden geen extra kosten gemaakt,
doordat wij liturgieboekjes gebruiken die 3
jaar oud zijn, er geen verwarming aan hoeft
vanwege de zomermaanden én er geen koor
is, dus ook geen dirigent of organist betaald
hoeft te worden.
Diaken Cor Peters heeft ons mondeling toegelicht waarom het bestuur en het pastorale
team tot dit besluit zijn gekomen.
Zij constateren daarbij dat het kerkbezoek
terugloopt. De pastorale bezetting ook in
aantallen minder wordt. Daarom is besloten
dat een aantal kerken zullen moeten sluiten
en dat daarvoor in de plaats aan 6 locaties
een regionale functie is toebedacht waar
iedereen naar toe kan gaan.
Het is echter bijzonder dat de frequentie van onze goedlopende kerkvieringen
nu verminderd moet worden, omdat wij
geacht worden te kerken in andere locaties.
Uit de afgelopen jaren is gebleken dat
dit vanuit Meddo nauwelijks gebeurd.
Dit heeft onder andere te maken met de
kwaliteit en sfeer die onze vieringen uitstralen. Neem als voorbeeld de vieringen in de
afgelopen Goede Week:
• Palmzondag: De kinderen hadden een
grote rol in deze viering: teksten voorlezen,
samen een gesprek voeren over de palmpaasstok, luisteren naar het lijdensverhaal
en voorop lopen in de processie. De liedjes
waren zeer toepasselijk en alles werd visueel in beeld gebracht door middel van een
PowerPoint.
• Goede Vrijdag: op mediterende wijze werden de staties gevolgd. Ook nu was er een
PowerPoint met prachtige beelden en teksten van alle liederen.
• Eerste paasdag: Voor de derde keer in 8
dagen tijd, mochten we weer 30 personen

verwelkomen. De beide voorgangers hadden mooie teksten en een goede paaspreek
gemaakt. Opnieuw was er een PowerPoint
en toepasselijke paasliederen.
Het is mooi om te zien hoe er ondanks de
coronamaatregelen en ondanks dat we niet
ter communie kunnen gaan, er zo’n belangstelling bestaat voor deze vieringen. Waarom
zou je dit dan minder maken? Op den duur
zal het kerkbezoek op een natuurlijke wijze af
gaan nemen en als het zover is, kunnen we
de frequentie terugbrengen naar één viering
per maand.
In welke positie zitten wij nu? De ouderen onder ons hebben door de jaren heen
geleefd in een geloofsgemeenschap waarin
het geloof centraal stond. Er is in het verleden
hard geknokt om hier een parochie te stichten. Deze heeft door de jaren heen ook heel
goed gefunctioneerd. Wat precies de oorzaak
is dat het nu er geheel anders voorstaat, daar
kun je van alles bij bedenken, maar een feit is
dat er minder gelovigen zijn, en minder geestelijken die hier leiding aan kunnen geven.
De vraag is: (kunnen we lezen in het parochieblad van mei ‘21) Wat ga je doen, als
de kerk op je locatie dicht is? Is dit het einde
van je geloven of zoek je nieuw wegen?
“Lokaal geloven” is vanuit deze vraag gezien,
niet een voortzetting of een in standhouden
van activiteiten van de oude parochie. Het is
wel zoeken naar nieuwe mogelijkheden op
het snijvlak van geloof/dienstbaarheid, voor
jezelf, met anderen, lokaal of over de grenzen
van de eigen locatie heen. Eind citaat.
Het is moeilijk deze vragen te beantwoorden, maar we kunnen wel tot aan de sluiting nog zoveel mogelijk aanbieden waar
onze parochianen zich goed bij voelen.
Elkaar maandelijks enkele keren ontmoeten
in woord en gebed is daarbij een goede optie.
In het parochieblad kunnen we lezen wanneer er nog vieringen zijn.
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WINTERSWIJK
Correspondenten

Wilhelmien Wolters
E: winterswijk@paulus-ludger.nl

Mededelingen
Overleden

28 maart is op 72-jarige leeftijd overleden
Hans van Soldt. Hij woonde aan de Pashegge
20.
8 april is op 94-jarige leeftijd overleden
Bep Ubbink-Eichelsheim. Zij woonde in de
Pronsweide.
24 april is op 76-jarige leeftijd overleden Elly
de Jong-van der Putten. Zij woonde in het
Hendrikhuis.

Voedselbank

Voor de maand juni vragen wij suiker.
Voor de maand juli vragen wij mix voor
macaroni, rijst, spaghetti en dergelijke.
Voor de maand augustus vragen wij nootmuskaat, peper, kerrie en dergelijke.
Voor de maand september vragen wij broodbeleg, jam, hagelslag, pindakaas en dergelijke.

Rectificatie

In het vorige nummer is een verkeerde leeftijd
voor de overledene Andre Beuting gemeld.
Hij is niet op 71-jarige leefijd overleden, maar
op 61-jarige leeftijd. Onze excuses hiervoor.

Van de beheercommissie

In de kerk is een nieuwe opgang naar de
koorzolder gerealiseerd. De houten spiltrap in
de toren is niet veilig genoeg voor mensen
om de koorzolder te bereiken. Ook al doordat de zangers steeds meer op leeftijd komen.

In verband met pandemie COVID-19 is een
situatie ontstaan dat koorzangers vanwege
anderhalve meter afstand niet meer achter
het altaar kunnen zingen. Daarnaast heeft het
aartsbisdom Utrecht eind 2019 in een brochure laten weten dat koren en orgels eigenlijk niet achter het altaar horen.
In de beheercommissie is besproken welke
mogelijkheden er in het kerkgebouw zijn om
koor en orgel een andere plek te geven.
Mogelijkheden om het koor en orgel naar
een andere plek voor in de kerk te verplaatsen of een lift naar de koorzolder te realiseren
bleken kostbare investeringen. Een idee om

een houten trap vanuit de kerk te realiseren
is onderzocht. Dit bleek qua kosten de ideale
oplossing. De trap is door Harrie Stotteler met
hulp van enkele vrijwilligers in elkaar gezet.
Het Maarschalkerweerd orgel op de koorzolder is jaren lang niet bespeeld. Organist
Frans Thomassen heeft enkele aanpassingen gedaan en is enthousiast om dit orgel
te bespelen.
Na 40 jaar zingen de koren weer vanaf de
koorzolder. Nu nog in een bezetting van 3
á 4 personen maar hopelijk dat in de nabije
toekomst weer een volledig koor mag zingen.

Sociaal steunpunt

Ook in coronatijd is het sociaal steunpunt
Winterswijk beschikbaar om hulp te bieden.
Juist ook in deze moeilijke coronatijd biedt
de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk
(SSSW) hulp aan mensen in (financiële)
nood.
“Onze stichting organiseert het Winterswijkse
uitgiftepunt van de Voedselbank ‘Oost-Achterhoek’. Tevens bieden wij extra activiteiten aan de kinderen van de cliënten. Hierbij
kan gedacht worden aan kinderactiviteiten
in de vakantie, aan sinterklaascadeaus of
aan andere extraatjes. Ook bieden wij mensen, die niet op vakantie kunnen, een week
vakantie aan op een plaatselijke camping.
Daarnaast worden in uitzonderlijke gevallen

Locaties
mensen die in een acute (financiële) noodsituatie zijn gekomen, incidenteel ondersteund
via ons zogenaamde sociale spreekuur.”
Onze belangrijkste activiteit is het faciliteren
van het uitgiftepunt Winterswijk van de Voedselbank Oost Achterhoek. Iedere vrijdagmiddag komen bijna 100 mensen hun voedseltas
ophalen in het gebouwtje van speeltuinvereniging ’t Kreil’. Deze activiteit is het afgelopen ‘coronajaar’ gewoon door gegaan. Nou
ja, natuurlijk niet gewoon. Er zijn de nodige
organisatorische maatregelen getroffen om
aan de coronaregels te voldoen. Zodoende
is de ruimte uitgebreid, hebben we een uitgiftetent geplaatst en worden de cliënten volgens de anderhalve meter norm geholpen.
Deze aanpassingen betekenen wel dat het
uitgiftepunt ook de ruimte van ons sociale
spreekuur in deze tijd in gebruik heeft. We
kunnen dus momenteel geen ‘fysiek spreekuur’ houden. Maar mensen die hulp nodig
hebben kunnen ons dagelijks bereiken via
het telefoonnummer 06-23500818. Kent
u mensen, waarvan u denkt dat zij hulp
nodig hebben, dan kunt ook u hen natuurlijk
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op genoemd telefoonnummer attenderen!
Voor de verschillende activiteiten hebben
we natuurlijk financiële middelen nodig. De
stichting is ooit ontstaan uit de Raad van
Kerken. Met name de Winterswijkse diaconie
(protestantse gemeente) en Caritas (katholieke kerk) zijn wij heel dankbaar voor hun
jaarlijkse financiële steun. Daarnaast hebben we in deze coronatijd van beide kerkelijke instanties extra bijdragen ontvangen!
Hierdoor kunnen we genoemde activiteiten
ook in deze moeilijke tijd blijven realiseren.
Gelukkig komen er ook steeds meer particulieren, organisaties en ondernemers die een incidentele gift overmaken of donateur worden.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar
onze website www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl . En voor financiële steun kunt u
terecht op rekeningnummer NL03 RABO
0141334142 t.n.v. Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk.
Will de Graaff, Voorzitter Stichting Sociaal
Steunpunt Winterswijk

Prenten van Jan Toorop

In het museum Villa Mondriaan in Winterswijk is een tentoonstelling ingericht van de
heiligenprenten van Jan Toorop. Het is een
mooie verzameling geworden.
Helaas kan op dit moment deze tentoonstelling nog niet bezocht worden. Te zijner tijd
(mogelijk in juni, afhankelijk van de versoepelingen van de coronamaatregelen vanuit
de overheid) zal dit wel mogelijk zijn en kan
er ook voor groepen een rondleiding aangevraagd worden. Om al een indruk te krijgen
van deze prenten kunt u de website van Villa
Mondriaan bezoeken.
Via de link https://villamondriaan.nl/verhalen/toorop/ kunt u al een kijkje nemen van
deze prenten van heiligen.
Daniël Hoitink
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Dameskoor gaat na 52 jaar met pensioen: ‘de band blijft’
Er is een jaar geweest dat het Dameskoor
St.-Jacobuskerk maar liefst in 103 vieringen zong. Nu hebben ze in het coronajaar
niet meer samen gezongen als een dameskoor. Dat heeft de koorleden aan het denken gezet. Na 52 jaar valt het doek.

binnen een koor ontstaat een hechte band.
De onderlinge verbinding geeft een vriendinnengroep”, zei pastoor De Jong. “Ik ben ervan
overtuigd dat het verband van een vriendinnengroep standhoudt.” Pastoor de Jong sprak
namens het pastorale team en het parochiebestuur.
Frank Peeters van de beheercommissie zei in zijn woord:
“laten we niet vergeten dat
koren ontzettend belangrijk
zijn voor een geloofsgemeenschap. Zij zijn muzikale kunst
die in kerken klinkt.”
Het Dameskoor St.-Jacobuskerk zong op de dagen van
de hoogfeesten samen met
het herenkoor van deze kerk.
De samenwerking was altijd
heel goed en betrokken in
Beheercommissieleden geven de dames een
voorbereiding van deze vieattentie als blijk van waardering
ringen. “Zingen in een kerkkoor is soms een tijdrovende
De gemiddelde leeftijd is boven de 65 jaar business. Dat kun je alleen opbrengen als
gekomen. Ondanks enkele uitgezette vragen je betrokken bent en voelt bij de gemeenis er geen nieuwe aanwas meer van leden. schap”, zei Theo Idink van het herenkoor.
Het Dameskoor St.-Jacobuskerk wilde niet Een blijvende herinnering aan het dameskoor
wachten op het moment dat de kwaliteit van is de klokkentoren. De dames organiseerde
de zang achteruit zou gaan of dat het koor in 2013 een kerstmarkt in en rond de kerk.
om zou vallen. “Dan kun je beter tot een goed De opbrengst werd besteed aan een nieuwe
besluit komen om nu afscheid te nemen”, klok voor de Jacobuskerk. “Al valt het gemis
sprak pastoor De Jong de zangdames toe. van jullie zwaar, de goede herinneringen blijThea Kuipers, voorzitter van het dameskoor, ven. En misschien waar een koor ophoudt te
zei dat de mooie samenkomsten voort blij- bestaan, zal op een gegeven moment weer
ven leven in ‘onze’ herinneringen. “Jubilea, een ontstaan.”
bij huwelijken, bij rouw in de uitvaartdiensten, zingen voor iets dat groter is dan ons
koor zelf, met heel veel dankbaarheid denken Nog op de valreep van het koorbestaan
we aan die momenten terug. Er heerst ook kreeg Thea Wiegerinck de Gregoriusspeld
weemoed omdat weinig jonge mensen zich
betrokken voelen bij een kerk en dus ook
bij een koor. Maar we kunnen toch nog iets
betekenen voor de kerk. Iets met samenzang
kunnen we nog van ons laten horen.”
Maandagavond 10 mei nam het Winterswijkse dameskoor officieel afscheid. Dat
gebeurde in een georganiseerd samenzijn in
de Jacobuskerk. Daar konden de coronamaatregelen gewaarborgd blijven. Er waren afgevaardigden van het Winterswijkse herenkoor,
Caisa en de beheercommissie uitgenodigd.
De dames trakteerden op koffie/thee met
een gebakje. Nog een keer klonk de lofzang:
niet van het zingende dameskoor zelf, maar
uit de monden van sprekers.
Pastoor De Jong begon zijn woord met
“Lieve dames, alle vieringen zijn als je in
Winterswijk komt altijd goed verzorgd.” Hij
prees het dameskoor, dat na het Tweede voor vijftig jaar zang bij het dameskoor
Vaticaanse Concilie eenmaal dameskoren in uitgereikt. Pastoor de Jong spelde de insigne
de kerk toegelaten werden, dit de intrede was op en overhandigde de daarbij horende
van de echte volkzang. “En dan is te merken oorkonde.
hoezeer samen zingen een band schept. Ook

Voorzitter dameskoor Thea Kuipers

Gregoriusspeld voor Thea

Theo Idink van het herenkoor

Locaties
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AALTEN
Correspondenten

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

Familiekroniek

Overleden in de maand april 2021:
Sepha Klerx-Bauhuis: geboren op 11-091928, overleden op 12-04-2021 in de leeftijd van 92 jaar .
Moge zij rusten in vrede.

Voedselbank

Voor uw bijdrage voor de voedselbank in de
maand juni, verzoeken wij u beleefd broodbeleg, zoals jam, hagelslag, pindakaas en dergelijke mee te brengen voor de voedselbankmand in de Mariakapel.
In de krant kon u lezen, dat minder mensen, minder gezinnen gebruik maken van
de voedselbank, terwijl de nood hoog blijft.
Een zorgelijke ontwikkeling. Zij zullen u nog
steeds dankbaar zijn, dat u aan hen denkt en
hen nog wilt helpen zo de week weer rond te
komen met hun budget om voor hun gezin
weer eten op tafel te kunnen zetten. Heel
veel mensen leven nog van minder dan het
minimumloon. Uw hulp is nog steeds nodig,
dus kom op en geef hen hulp.
Dankbaar voor uw hulp zijn deze mensen en
niet minder de ‘Caritas Aalten’, die de goederen naar de voedselbank in Lichtenvoorde
brengt.

Kijk nou!

Een groep flamingo’s gesignaleerd in Aalten
in de maand april. Hoog in de lucht vlogen
ze, deze grote mooie wit-oranje-roze vogels
boven ons dorp. Twee ervan daalden af naar
het Aaltense natuurgebied ‘Het Goor’ om er

te rusten en te foerageren.
Heeft u ze ook gezien?
Helaas was ik er zelf niet
bij in het Goor, maar
hoorde er veel berichten over. Wel heb ik ze
boven Aalten-Noord,
met tientallen, hoog in
de lucht zien cirkelen.
Eerst leek het op een
groep ooievaars, maar
naar we later hoorden
bleken het flamingo’s te zijn.
Waren ze de weg kwijt, verdwaald? Waarschijnlijk niet. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een groep vogels die jaarlijks
terugkomt naar natuurgebied ’Het Zwilbroek’,
net over de grens in Duitsland om er te broeden in het daar gelegen natuurgebied ‘Het
Meeuwenmeer’, er hun jongen grootbrengen
en terugkeren naar het zuiden, hun overwinteringsplek. Ze komen al jaren terug op
deze plek. Flamingo’s maken vaker een vlucht
in de omgeving, waar ze broeden en deze
twee maakten gebruik van een rustpauze en
een foerageplek in het ‘Aaltens Goor’. Veel
bekijks kregen ze van wandelende of fietsende mensen en van buurtbewoners. Er was
op dat moment een belangstelling van jewelste voor hen. Veel fotograferende mensen.
Begrijpelijk, want wanneer zie je deze vogels
hier in Aalten, zeker niet iedere dag? Je verwacht ze verder van huis in de tropen. Toch
een bijzondere ervaring voor Aalten volgens
de toeschouwers en een prachtig gezicht. En
ze lieten zich niet door al die toeschouwers
bang maken en verjagen.
Heel bijzonder, maar meer Nederlands,is, dat
er in deze lentemaanden heel veel jong leven
ontstaat aan planten
en dieren, zoals jonge
eendje,
lammetjes,
veulentjes en meer.
Lieflijk en mooi al dat
kleine grut en nieuw
jong leven, alle bomen
en struiken lopen in
dit jaargetijde uit en
worden weer groen,
gaan bloeien, zetten
knoppen aan en bloesems gaan bloeien. Het
begin van zomerfruit
en zomervreugde voor
de mensen.

Juni-zomermaand

In de maand juni wordt het weer zoals ieder
jaar zomer! Hoe zal de zomer 2021 eruit
gaan zien? Hoe zal de natuur eruit zien?
Vragen waar u misschien al mee bezig bent.
In de Goede Week voor Pasen mochten we
al van een stukje zomer proeven. Zomaar
ineens werd het op maandag 29 maart 20
graden, de volgende twee dagen 21 en zelfs
op woensdag 23 graden.
Maar plotseling, hoe dichter we bij Pasen
kwamen, hoe meer de koude noordenwind
toenam en koelde het af tot 10 graden. Tijdens de paasdagen werden het weer ‘dikke
truiendagen’ van 6 graden. Heel koud.
De zomers van de laatste drie jaren waren
wel heel heet en droog, tot plaatselijk zelfs 40
graden toe. Slecht voor mens, dier en vooral
voor de natuur. Het ontbrak aan de nodige
regen en veel van de gezaaide en gepote
producten droogden uit of kwamen helemaal
niet tot groei. De gewassen op de akkers
kwamen water tekort en lagen er verdord
en troosteloos bij. Landbouwers en tuinders
moesten hun gewas veel besproeien om nog
iets te kunnen oogsten. Zelfs beken en sloten
kwamen droog te staan. Vissen stierven in de
droge beken.
In landen in Afrika komt het watertekort
met regelmaat voor, maar in Nederland en
West-Europa zijn we dat, op een enkel jaar
na, niet gewend.
Hoe zal het de komende zomer gaan? Niemand die het weet; toch hopen we op een
gezond jaar voor mens, dier en natuur.
Of treden we de zomer angstig en bang tegemoet? In verband met droogte, dan wel door
de coronacrisis? Veel mensen zijn hierdoor
nog angstig en bang, maar hoop moeten we
blijven houden: “er is altijd een nieuw begin”,
volgens de woorden van voorganger Hans
de Graaf in zijn overweging in de viering op
zondag 18 april.
Hoopvol wensen we u allen een fijne zomer
toe met groeizaam weer, zonder angsten en
vol hoop.
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VRAGENDER
Correspondent

Hemmy Severt, E: hemmysevert@caiway.nl

Kroniek

Op 27 april is de heer Bennie Overkamp op
de leeftijd van 73 jaar overleden.
We wensen zijn dierbaren veel sterkte toe
voor de komende tijd.

Wonen onder de toren

Tijdens de kijkdag waarbij iedereen nog de
kans had om afscheid te nemen van de kerk,
maar ook in de wandelgangen horen we vaak
de vraag hoe de kerk er na de verbouwing
uit zal zien. Iedereen is wel nieuwsgierig naar
hoe de appartementen in de kerk worden
gesitueerd.
Aan de kopers hebben wij wel eens gevraagd
of ze een ontwerptekening van de bouwplannen op internet willen zetten, zodat iedereen een idee kan krijgen van wat de kopers
van plan zijn. Dit is inmiddels gerealiseerd.
Misschien hebt u het al gezien, maar voor
degene die het nog niet weten, op de web-

site https://wonenonderdetoren.nl en ook op
facebook wordt informatie verstrekt omtrent
de plannen van de verbouw en ook kunt u
hier ontwerptekeningen vinden.
De beheercommissie Vragender

Artist impression van de verbouwde kerk.
Bron: https://wonenonderdetoren.nl

LICHTENVOORDE
Correspondent

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

Van de beheercommissie

In de maand april zijn we eenmaal bij elkaar
geweest. Dit maal zonder de aanwezigheid
van het parochiebestuur.
In dit overleg zijn de lopende zaken doorgenomen zoals het informeren rondom vervanging en/of de aanschaf van de AED, de toekomst van de koorlift, het opruimen van de
zolder boven de sacristie en praktische zaken
wat betreft huishouding en administratie.
Ook is helaas ons halfjaarlijks beraadoverleg
van gemeenschapsopbouw en diaconie niet
doorgegaan. In juli komen we bijeen.
Waar we momenteel druk mee zijn is het
regelen en het bekaderen van onze kosten.
Het beleid gaat nog meer richting kostenbesparing. Ons parochiebestuur zal daar, wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld, de beheercommissie(s) in begeleiden.
Ondertussen houden wij allerlei gemaakte
afspraken vanuit het verleden tegen het licht
of ze nog van toepassing zijn. Een hele klus
waar veel geduld en overleg bij komt kijken.
Zo komen we in de wereld terecht van de
nutsbedrijven en belastingterugvorderingen.
Voor de een misschien dagelijkse praktijk
maar voor ons zijn het nieuwe onderwerpen
en hele uitdagingen.

Kort samengevat kun je stellen dat het lijkt dat
corona aan de buitenkant vele zaken stillegt
maar dat aan de binnenkant veel dynamiek
en roering gaande is. Er is dus altijd wat te
doen. Een geruststellende gedachte, en dat is
maar goed ook.

Naam- en Sacramentsdag
Juni is een maand van feesten: Sacramentsdag, het feest van het Heilig Hart, naamdag
van de H. Bonifatius en van Johannes de
Doper, Petrus en Paulus. Sacramentsdag valt
dit jaar op donderdag 3 juni. Op zondag 6
juni, de tweede zondag na Pinksteren vieren
we dit hoogfeest in de eucharistie. De viering
begint om 11.00 uur. Dikwijls brengen we
Sacramentsdag samen met het vieren van de
naamdag van onze kerk in Lichtenvoorde; Sint Bonifatius, in één
eucharistieviering.
Er zijn een paar jaren (2014 en
2015) geweest dat vanuit de locaties in de voormalige Sint Ludger
fietstochten georganiseerd zijn naar
Lichtenvoorde. Een soort processie op de fiets, langs wegkruizen,
kapelletjes, bijzondere plekken
waar religie een rol heeft gespeeld
op weg naar Lichtenvoorde.
Samenkomen op Sacramentsdag
voor ontmoeting, samen ter communie, verenigen met Hem, met
als afsluiting een vesper-lof.
We zijn een grotere parochie

geworden. Dat betekent in verband met de
inzetbaarheid van pastores, dat om 11.00
op de zondag we Sacramentsdag vieren. In
de middag is er de mogelijkheid om naar
Groenlo te gaan voor een plechtig lof op
Sacramentszondag. Deze begint om 17.00
uur. Gaan we weer op de fiets?

Verering Bonifatius

De verering van Bonifatius ontstond reeds
kort na zijn dood. Willibald beschreef een
wonder dat aan Bonifatius wordt toegeschreven: het paard van de administrator Abba
struikelde enige tijd na Bonifatius’ dood op
een terp, waarna daar volgens deze biograaf
een zoete bron ontsprong. Het centrum van
de verering ligt echter niet in Friesland. Na
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een kort verblijf in de Sint Salvatorkerk in
Utrecht en later in Mainz werd het stoffelijk
overschot van Bonifatius overgebracht naar
de abdij van Fulda waar het in een schrijn
onder het hoofdaltaar van de kathedraal werd
begraven. Mede dankzij de Bonifatiusverering werd Fulda een belangrijk centrum van
boekproductie (onder leiding van abten als
Hrabanus Maurus en sinds het midden van
de negentiende eeuw een van de belangrijkste plaatsen van het Duitse katholicisme: elk
jaar komen de Duitse bisschoppen samen bij
Bonifatius’ graf.
Aan de verering van Bonifatius te Fulda is
een sterke impuls gegeven door de in 2003
heiligverklaarde Arnold Janssen. De naamdag
van Bonifatius is zijn sterfdag op 5 juni. Hij
wordt afgebeeld als bisschop met een evangelieboek waar een zwaard doorheen steekt
(met het boek zou hij zich hebben beschut
tegen het wapen); met zijn staf doet hij een
bron ontspringen.
De verering in Dokkum kreeg na de reformatie eigenlijk pas weer gestalte in 1927 door
de invloed van de karmeliet Titus Brandsma.
In 1934 werd de Bonifatiuskapel gebouwd
en in 1962 werd in Dokkum een standbeeld
voor hem onthuld door de toenmalige prinses Beatrix. Volgens de gemeente Dongeradeel komen er elk jaar tussen de 25.000 en
40.000 pelgrims naar Dokkum.

Waar geniet je van?

De schepping of de natuur?
Wanneer we op een mooie junidag fietsend
erop uit gaan: wat maakt het buitengebied van
de Achterhoek dan zo boeiend? Waar genieten we echt van? Van welk aspect? Kunnen
we dat duidelijk onder woorden brengen?
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Dit voorjaar hebben we veel
minder met glyfosaat bespoten akkers gezien. Die kleuren
oranje. In plaats daarvan zagen
we meer weilanden met paardenbloemen en pluisbollen,
met het paars van geluksklaver, waar kieviten en grutto’s
kort rondcirkelen en dan duikelvluchten maken richting
hun nesten. De melk van de
grazende koeien gaat van al
dit geluk op het land er zeker
lekkerder van smaken! En wat
ruiken de vlierbloesems aan de
randen van het broekbos toch
lekker? Is het de natuur waar we
zo van genieten? Of is het de
schepping? Ehm… is dat niet
hetzelfde, natuur en de schepping?
Gelovigen moeten extra zorg
hebben voor het behoud van
de schepping, luidt de boodschap van paus Franciscus’ ‘milieu-encycliek’ Laudato si’. Daarin staat dat
de schepping meer is dan alleen de
natuur.
In het tweede hoofdstuk van zijn encycliek
gaat paus Franciscus in op de plaats die God
aan de mens heeft toebedacht in het geheel
van de Schepping. Voor de joods-christelijke traditie houdt het begrip ‘schepping’
meer in dan alleen de natuur. Het gaat om
Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel en al het andere geschapene hun eigen
waarde en betekenis hebben. Natuur wordt
vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert. Schepping daarentegen kan alleen worden begrepen als een
geschenk van God de Vader, wiens liefde ons
samenroept tot een universele gemeenschap.
De wereld komt niet voort uit chaos of toevalligheid, maar uit een besluit. “Het woord
van de Heer heeft de hemel gemaakt”, leert

ons de Schrift (Psalm 33, 6). Het heelal is niet
het resultaat van een willekeurige almacht,
machtsvertoon of verlangen naar zelfbevestiging. De fundamentele reden van de schepping is Gods liefde: “Want alles wat bestaat
hebt Gij lief en Gij verafschuwt niets van wat
Gij gemaakt hebt; ja, als Gij iets gehaat had,
zou Gij het niet geschapen hebben” (Wijsheid 11, 24).
De Italiaanse dichter, schrijver, filosoof Dante
Alighieri (1265-1321, Florence-Ravenna)
sprak van de “liefde die de zon en de andere
sterren beweegt.”
Tegelijkertijd heeft het joods-christelijke denken de natuur ontmythologiseerd. Zonder
op te houden haar te bewonderen om haar
schittering en onmetelijkheid heeft het haar
geen goddelijk karakter meer toegeschreven.
Het natuurverschijnsel van een ‘zonneharp’.
Het woord op zich zegt al veel meer dan wat
je ziet op de foto van Bartje Struun.
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HARREVELD
Correspondenten

W. Taken en L. Schenk
Website redactie: Miranda Krabben
E: harreveld@paulus-ludger.nl

Inleveren intenties

Tijdens de vakantieperiode juli/augustus zijn
er geen vieringen en ook geen spreekuren.
Nieuwe intenties kunnen in de brievenbus,
voor september uiterlijk 2 augustus 2021.
De intenties zullen worden voorgelezen in de
septemberviering in onze kerk.
Vanaf september spreekuur elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 19.00 uur.

Zomerviering

Zondag 27 juni wordt om 9.30 uur in Harreveld een woord- en gebedsviering verzorgd
door de werkgroep. De werkgroep bestaat op
dit moment uit Maria van Uem, William Klein
Zeggelink, Hans Weikamp en Mieke Wessels.
Het evangelie van deze zondag gaat over de
opwekking van de dochter van Jaïrus. Glaskunstenares Annemiek Punt heeft, geïnspireerd door dit verhaal, in 2006 een indrukwekkend glas-in-loodraam van 7,5 bij 3,5
meter gemaakt voor de Nieuwe Kerk in Delft.
Annemiek Punt ervaart het verhaal van de
dochter van Jaïrus als een bron van hoop,
kracht en moed voor het heden. Met name de
passage waarin Jezus de hand van het meisje

pakt en haar weer tot leven roept
met de woorden “Talita kom: ik
zeg u: sta op!” Zij vertaalde dit
in een bijzonder kleurrijk beeld
met een hand, vlinders en een
gezicht. Dit prachtige beeld roept
ook associaties op met de zomer,
met zon, warmte en leven.
De viering staat in het teken van
de zomer. De zomer waar we
allemaal zo naar hebben uitgekeken na een lange periode van
lockdown en maatregelen. We
verlangen naar een leven dat
weer een beetje begint te normaliseren. We willen elkaar graag
weer ontmoeten, het liefst buiten.
Na de viering zal daartoe met
koffie en koek volop gelegenheid
zijn in de parochietuin. Hopelijk
zijn de weergoden ons daarbij
gunstig gezind.
Graag nodigen wij u hierbij van
harte uit!
Werkgroep Harreveld

ZIEUWENT
Correspondenten

Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
E: ludgerzieuwent@gmail.com

Overleden

Op 9 april 2021 is overleden Anna Wilhelmina Maria, Annie Stortelder-Hulshof op de
leeftijd van 99 jaar.
Op 25 april 2021 is overleden Anna Maria,
Anny Roelofsen-Waenink op de leeftijd van
97 jaar.

Koor verliest trouw lid

Op 9 april 2021 overleed Anna Stortelder,
ons oudste koorlid, in de leeftijd van 99 jaar.
Afgelopen Ceciliafeest, dat helaas niet door
kon gaan, is Anna Stortelder-Hulshof bij haar
thuis nog gehuldigd voor haar 50 jaar lidmaatschap van het dames- en herenkoor. Dit
gebeurde met koffie en een slagroomgebakje,
dat er volgens Anna altijd wel in zou gaan.
Het was nog een gezellige zondagmiddag!
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 geworden, waardoor dat allemaal minder
werd. Anna dankte de bestuursleden voor de
onderscheiding en de mooie bos bloemen
en voor het bezoek. Bij het afscheid zei ze:
“Weerkommen”.
Maar helaas heeft dit niet zo mogen zijn.
We hebben als koor Anna de laatste eer

bewezen door met de koorleden een erehaag te vormen op het kerkhof en ons, van te
voren opgenomen, 4-stemmige in Paradisum
te laten horen.
Anna bedankt voor jouw jarenlange inzet
voor ons koor en voor de Zieuwentse kerkgemeenschap. We gaan je missen.
Caeciliafeest 2019 met in het
midden Anna Stortelder.
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Nieuw onderkomen

Sinds er sprake was van verkoop van de
Werenfridus-pastorie, is er uitgekeken naar
een andere functionele ruimte die als thuisbasis dienst zou kunnen doen. Dat was nog
niet zo eenvoudig aangezien het aanbod van
geschikte (leegstaande) panden in ons dorp
erg klein is.
Nu er begin van dit jaar daadwerkelijk gestart
is met de verbouwing, heeft het secretariaat
van onze Zieuwentse geloofsgemeenschap
onderdak gevonden in het Parochiehuis. Via
de ingang aan de achterzijde, vinden bezoekers in het ‘oude kantoor’ (direct links) de vertrouwde vrijwilligers terug.
Achter de dubbele rode deuren werkt het
secretariaatsteam, stellen de dames van de
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redactie de Kerkklok samen
en houdt de pastoraatgroep
telefonisch spreekuur. Kortom:
men is er, als vanouds, een
aantal dagen in de week weer
flink aan de slag, natuurlijk
rekening houdend met de
voorgeschreven coronamaatregelen.

4 en 5 mei

Opnieuw moesten alle activiteiten rond 4 en 5 mei coronaproof georganiseerd worden.
Slechts een kleine groep was
bij de dodenherdenking in het
Zieuwentse Gedenkpark aanwezig.
‘s Ochtends werden
traditiegetrouw bloemen bij het monument
gelegd. Henry Waalderbos, voorzitter van
de beheercommissie
van de H. Werenfridus,
sprak een kort dankwoord uit. Hiermee
werden alle gevallenen
geëerd, die zich ingezet
hebben voor de bevrijding van Nederland en Zieuwent in
het bijzonder.
‘s Avonds was vanaf de Werenfridustoren het gebeier van de klokken te
horen. En nadat ook in Zieuwent de
Taptoe was geblazen, was het weer
in heel Nederland twee minuten stil.
Ook voor Bevrijdingsdag 2021 moest

de planning helaas weer aangepast worden.
Net als in 2020 gingen wèl de vijf nationale
vlaggen van onze lokale bevrijders in top. Een
groet aan de soldaten uit Canada, Polen, het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van
Amerika en, niet te vergeten, Nederland die
in 1945 Zieuwent (op 31 maart al) binnen
kwamen.
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INTENTIES
Meddo

Zaterdag 12 juni

Theo Scholten; Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Johan Elsinghorst; Luc en Jan Klein
Tuente.

Zaterdag 26 juni

Grada en Jan Beuting en André; Jan en Luc
Klein Tuente; Henrikus Johannes Koldewey; Liesbeth en Bernard Ubbink-Hegeman;

Antoon en Annie Zieverink-Alefs; Luc en
Jan Klein Tuente; Overleden ouders Schurink-Elsinghorst; Jaargetijde overleden ouders
Elsinghorst-Giesen; Johan Elsinghorst.

Harreveld

Zondag 27 juni

Jaargedachtenis: Bernard Bussink; Hermien
Wolterinck-Domhof; Tone Domhof; Gerardus Bussink.

Verder bidden wij voor: Joop Nieuwenhuis;
Marcel Diks; Fiene Schutten-ten Have; Leis
Wolters-Hummelink; Overleden familie De
Both en Van Raesfeld; Overleden ouders
Van Bronkhorst-Toebes; Marietje Krabben
-Wieggers; Aloys Hogenkamp; Lucy Penterman; Teun Wieggers; Overleden ouders
Waenink-Heutinck; Bernard en Marie Wolters-Krabben.

Open vragen helpen mensen met hun verhaal te komen
In het voorjaar van 2020 werkte pastor Marinus van den Berg in een
nieuw opgezet revalidatiecentrum in Rotterdam.
Een groep van dertig ex-coronapatiënten volgde een revalidatieprogramma. Veelal ontredderde mensen die een hele tijd van hun leven
kwijt zijn. Sommigen zijn wel zes weken onder narcose geweest en
zijn beademd, een traumatische ervaring. Daarnaast was er al die tijd
geen contact mogelijk met familie.
“De mensen kwamen van heel ver en konden nog niets, er was een
enorme onmacht”, zo zegt pastor Van den Berg. Om aan te geven
wat ze van hem als geestelijk verzorger konden verwachten, werd de
patiënten verteld dat er iemand voor hen was die maar áán vraag voor
hen had: hoe is het leven voor u? Die vraag bleek drempel verlagend.
Dromen, nachtmerries, slapeloosheid, huilbuien, paniek
aanvallen,
totale uitputting, Marinus van den Berg maakt het allemaal mee, luistert vooral en probeert samen met de patiënten betekenis te geven aan
hun ervaringen. Stap voor stap proberen ze opnieuw te leren leven,
een adembenemende zoektocht, door de ogen van deze 73-jarige
nestor van de geestelijke verzorging.
Als ergens duidelijk wordt wat het coronavirus aanricht, dan is het in
de aangrijpende en persoonlijke verhalen van Marinus van den Berg.
Een boek dat ontroert en ook hoop geeft. Goede gesprekken volgden,
waar Van den Berg veel van opschreef.
Stap voor stap. Opnieuw leven na corona,
Adveniat; ISBN 9789493161351
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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

Lourdesbedevaarten gaan dit jaar niet door
De geplande bedevaarten naar Lourdes van
september en begin oktober kunnen helaas
(weer) niet doorgaan. Het bestuur van het
Huis voor de Pelgrim heeft dat moeten
besluiten. Het is op dit moment te onduidelijk
hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en
hoe de situatie na de zomer in Nederland en
Lourdes zal zijn.
“Het lijkt erop dat het einde van de pandemie
in zicht komt, maar niemand weet wanneer
dat precies zal zijn,” zegt directeur Olivier
Dols van het Huis voor de Pelgrim. “Dat
maakt het voor activiteiten die lang van tevoren gepland moeten worden, zoals bedevaarten, erg lastig om voorbereidingen te treffen.”
Daar komt bij dat de situatie in het buitenland
soms heel anders is dan in Nederland. “Met
name in Frankrijk gelden andere regels dan
hier,” aldus Dols.
Om de kwaliteit van de bedevaarten te
garanderen die pelgrims van het Huis voor
de Pelgrim gewend zijn, zouden nu afspraken gemaakt moeten worden, waarvan niet
zeker is of die in september wel nagekomen
kunnen worden. “Het zou een enorme teleurstelling zijn als mensen zich de hele zomer
verheugen op een bedevaart naar Lourdes,
die op het laatste moment afgezegd moet

worden,” zegt Dols. “Daarom hebben we nu
de knoop doorgehakt, hoe vervelend dat ook
is.” Pelgrims die al een bedevaart geboekt
hadden, kunnen hun geld terugkrijgen.

Gezinsbedevaart

Het Huis voor de Pelgrim bood voor half september een bedevaart naar Fátima in Portugal
aan, maar deze gaat ook niet door. Op de
planning staat verder een gezinsbedevaart
naar Lourdes in de herfstvakantie. Deze is
voorlopig niet afgelast, omdat het eind oktober wellicht wel mogelijk is om met kleine
groepen naar Lourdes te gaan.

zicht van alle Pelgrimini’s is te vinden op de
website van het Huis voor de Pelgrim.

Jubileum

Het Huis voor de Pelgrim viert dit jaar het
100-jarig bestaan. Bekeken wordt nog in
hoeverre het mogelijk is om na de zomer een
aantal jubileum activiteiten te laten doorgaan.

Pelgrimini’s

Wie dit jaar toch een beetje de sfeer van een
bedevaart wil ervaren, kan deelnemen aan de
zogeheten Pelgrimini’s. Dat zijn bedevaarten
van één dag naar regionale heiligdommen in
Nederland of België, die coronaproof bezocht
kunnen worden. De eerste Pelgrimini vindt
plaats op woensdag 12 mei. Belangstellenden kunnen kiezen uit een bezoek aan een
bedevaartplaats of een wandelpelgrimage.
Tot en met eind juli staan er tien Pelgrimini’s
gepland. Als deze succesvol blijken, worden
ze mogelijk later dit jaar herhaald. Een over-

Onze lieve Vrouwe van Lourdes
Foto: Dennis Jarvis from Halifax, Canada

- 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!

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

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!
20210113 98 X 210 verzorgers uitvaart.indd 1

Oproep vacature bestuurslid communicatie

13-1-2021 22:30:38

Per 1 januari 2022 ontstaat in het parochiebestuur van de
HH. Paulus en Ludger de vacature van

Bestuurslid Communicatie (V/M)
Doel van de functie:

Het behartigen van de portefeuille communicatie in het parochiebestuur ten dienste van de geloofsgemeenschappen en parochianen in
de parochie.

Plaats in de organisatie:

Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van Gods blijde
boodschap. We zien het als onze opdracht om in een veranderende
wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd getuigen te zijn van
geloof, hoop en liefde voor God en de mensen.
Een optimale communicatie is hierbij belangrijk.
Het parochiebestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund
door de stafmedewerker en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een collegiaal bestuur en vergadert maandelijks.
Het bestuurslid voor communicatie wordt ondersteund door personen die deskundig zijn op het gebied van communicatie, media en
technieken.

Taken van het bestuurslid communicatie:

* is mee verantwoordelijk voor het bestuurlijke beleid in de parochie;
* komt met voorstellen voor communicatiebeleid, vast te stellen door
het bestuur en draagt zorg voor de uitvoering;
* is verantwoordelijk voor het organiseren van communicatie via de
sociale media;
* zorgt voor de externe communicatie en PR;
* geeft leiding aan de werkgroep communicatie en is namens het
bestuur lid van de redactie van parochieblad en nieuwsbrief.

Profiel:

Wij zoeken een vrouw of man die
* lid is van de rooms-katholieke kerk, kerkelijk betrokken en benoembaar door de aartsbisschop;
* woonachtig is in onze parochie en jonger dan 70 jaar;
* het belangrijk vindt om de parochie met woord en daad verder te
helpen en daar tijd voor wil en kan vrijmaken, gemiddeld ongeveer vijf
uur per week;
* beschikt over leidinggevende capaciteiten, communicatieve vaardigheden en bestuurlijke ervaring;
* kennis van en ervaring heeft met communicatie en PR en van de
moderne media.

Nadere informatie:

Kan worden verkregen bij het huidige bestuurslid voor communicatie,
de heer Berry Brockötter, via communicatie@paulus-ludger.nl. Benoeming geschiedt door de aartsbisschop van Utrecht voor een termijn
van vier jaar. Het lidmaatschap van het parochiebestuur is onbezoldigd, voor gemaakte kosten is de vergoedingsregeling van toepassing.

Reageren:

Kan tot 1 juli per mail of schriftelijk bij de secretaris van het parochiebestuur, de heer Johannes Hoekstra: secretaris@paulus-ludger.nl /
Parochiesecretariaat HH. Paulus en Ludger,
t.a.v. de heer J. E. Hoekstra, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
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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
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: 06-83 13 71 02. Dit telefoonnummer is
maandag tot 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 leven als een pelgrimstocht
Ieder mens is op zoek naar zin en betekenis van het eigen leven. Spirituele bronnen stromen sinds mensenheugenis. In onze streken zijn wij
door geloofsverkondigers als St. Willibrord en St. Ludger in het spoor
van het christendom gekomen. Missionaire monniken die hun christelijke spirituele sporen en bronnen hebben nagelaten. Op weg gaan,
onderweg zijn…. We doen het allemaal van tijd tot tijd. Wandelend
door de natuur bijvoorbeeld. Je kunt geraakt worden door de schoonheid ervan. Zulke momenten kunnen je opnieuw doen beseffen dat
het leven, heel de schepping te groot is voor de mens alleen. Momenten die je dichter bij je persoonlijke bron, bij God, kunnen brengen.
Een verlangen kan opkomen om te overwegen, te bidden dat God het
is die ook met je meegaat op je levensweg. Hoe zwaar, mooi, licht of
donker die ook kan zijn.
Wanneer je samen oploopt kom je als wandelaars tot andere gesprekken. Je oren en je hart openen zich meer nog dan anders voor je
tochtgenoot. Hoe loopt jouw levensweg, hoe beleef jij de wereld om
je heen, je wonen en werken, hoe ga je met vrienden om en je zorg
om de naaste? Dit leven wordt gezien als een persoonlijke pelgrimstocht. Het onderweg zijn, op doortocht naar een toekomst die rust in
de handen van onze Schepper. Ga met ons mee!

Goed gesprek

Het kan zijn dat u/jij behoefte hebt aan een gesprek over uw leven.
Schroom dan niet contact op te nemen met een van de pastores voor
een goed gesprek.
Dat kan rechtstreeks met:
Pastoor H. de Jong:
T: 06 - 1237 9793, E: h.dejong@paulus-ludger.nl
Pastoraal werkster C. Roetgerink:
T: 06 - 2073 9564, E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
Diaken C. Peters:
T: 06 – 51036579 , E: c.peters@paulus-ludger.nl
Of via het parochiesecretariaat: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63, E: secretariaat@paulus-ludger.nl

GA MET ONS MEE
God, loop voor ons uit
om ons een goede weg te wijzen.
Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.
Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.
Sta om ons heen
Als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.
Wees boven ons:
Uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met uw zegen,
vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.

