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Van de redactie
Met gepaste trost presenteren wij u het 
nieuwe parochieblad de Verbinding. Een 
mooi glossy blad voor de hele parochie dat 
zoals de ondertitels al verklappen de bedoe-
ling heeft om geloven te ondersteunen met 
achtergrondinformatie en met inspirerende 
artikelen. De samenhang met de eveneens 
vernieuwde maandelijkse nieuwsbrief komt 
aan bod in een artikel op pagina 3. 

Met de komst van dit nieuwe blad komt er 
tevens een einde aan het SintLudgernu.nl 
magazine. Wij willen hierbij allen die heb-
ben bijgedragen aan St. Ludgernu.nl vanaf 
het eerste woord tot en met aflevering in 
de brievenbus hartelijk danken voor hun 
inzet. Een speciaal woord van dank is op zijn 
plaats voor Eveline Zuurbier. Gedurende 
17 jaar was zij als hoofdredacteur één van 
de drijvende krachten achter SintLudgernu.
nl maar door veranderde inzichten koos zij 
voor een nieuwe weg.

Wat heeft dit eerste nummer voor u in 
petto? Zonder compleet te zijn kunnen we 
verklappen dat het thema van deze eer-
ste uitgave van de Verbinding “een nieuw 
begin” is. Behalve een verbindend artikel 
van pastoor De Jong op pagina 3 krijgen 

de bestuursleden van de nog nieuwe paro-
chie een gezicht en vertellen iets over 
zichzelf. Op pagina 8 en 9 gaat het over 
de missie van de Vincentiusvereninging 
vanuit hun nieuwe gebouw in Groenlo. 
Inspirerend hoe zij vanuit het geloof zich 
inzetten voor mensen met of in problemen.  
Eveneens inspirerend waren de perso-
nen Maria Magdalena, Ludger, Franciscus 
van Assisi en Thomas à Kempis. Artikelen 
over deze personen vind je op de pagi-
na’s 10, 6, 14 (de kinderpagina) en 19.  
Tenslotte bevatten de artikelen over Vorm-
sel (pagina 13), Allerheiligen (pagina 26), de 
Rozenkransmaand (pagina 27) de beloofde 
verdiepende achtergrondinformatie om 
de subtitels zoals eerder genoemd waar te 
maken. 
Uiteraard ontbreken berichten vanuit 
locaties niet. Ook het rooster zoals dat nu 
bekend is weergegeven.
Alles overziende hopen wij met dit mooie 
blad een nieuw start te hebben gemaakt 
om met u als parochianen in Verbinding te 
blijven. En voel u vrij om met ons in verbin-
ding te treden (redactie@paulus-ludger.nl) 
om uw mening te geven en ons te helpen de 
Verbinding nog inspirerender te maken. 

Veel leesplezier gewenst.
Namens de redactie, Berry Brockötter

Ons parochieblad bevat achtergrondartikelen en geloofsinspiratie.
Onze digitale nieuwsbrief bevat het actuele nieuws vanuit de parochie. 

Abonneer u daarom op de digitale nieuwsbrief om dit nieuws te ontvangen

Hoe doet u dit?
Scan de QR code of ga naar onze website https://paulus-lud-
ger.nl. Kies in het menu de optie Media en daarbinnen de 
optie Nieuwsbrief aanmelden. Voer uw e-mailadres, naam 
en plaatsnaam in en klik op Verzenden.
Direct na het inschrijven ontvangt u een mail in uw mailbox. 
Bevestig na ontvangst uw inschrijving door te klikken op de 
link in de mail. Pas daarna wordt u opgenomen in de lijst met 
abonnees.
Wij hopen u snel te mogen begroeten.
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De naam van dit nieuwe parochieblad daagt 
ons uit om te kijken naar de parochiege-
meenschap die wij samen vormen. Waar 
verbindt die gemeenschap zich onderling en 
met anderen? Verbinding, met wie en hoe? 
Moet dat? Kan dat wel met zestien geloofs-
gemeenschappen en met al die mensen met 
hun meningen en verschillen? En voor wie is 
de taak tot verbinden weggelegd? 

Als wij open en eerlijk naar onze gemeen-
schappen kijken, verenigd onder de grote 
Paulus-en-Ludger-paraplu, zien we dat het 
niet eenvoudig is om die gemeenschappen 
draaiende te houden en mensen die op 
afstand staan te bereiken. Aan de andere 
kant merken we ook de behoeften van men-
sen op, om erbij te willen horen, met hun 

vragen naar aandacht, zingeving en inspira-
tie.
Verbinding zoeken is een opgave voor ieder-
een. Christenen zijn mensen die zich willen 
verbinden en bouwen aan een persoonlijke 
relatie met God.
Het is al heel mooi wanneer er gewerkt kan 
worden aan een inspirerende verbinding 
tussen God en mensen en mensen onder-
ling, bijvoorbeeld door een pastoraal aan-
bod en initiatieven waardoor verbinding 
kan ontstaan en worden verstevigd. 

Het parochieblad is een middel tot verbin-
ding. Voor sommigen is dit nog het enige 
draadje dat hen verbindt met de parochie. 
Maar toch …. 

Wat we leren van de huidige tijd is dat 
geen enkele boom tot in de hemel reikt. 
Grootse projecten zijn vaak niet haalbaar. 
Toch is het wél mogelijk om dingen samen 
te doen en te delen. Het zoeken van ver-
binding met elkaar, hoe klein en divers ook, 
kan een manier zijn om ons geloof aantrek-
kingskracht te geven en het zo te delen met 
elkaar. Een verrijking zouden we dat zelfs 
wel mogen noemen. Samen inzamelen voor 

de voedselbank? Ervaringen delen over wat 
geloven met je doet? Samen reizen naar die 
ene kerk om dáár hartelijk ontvangen te 
worden en het geloof te vieren? Samen ook 
positief blijven, opdat de opvolgende gene-
ratie de vreugde van het geloof kan opmer-
ken in een gastvrije gemeenschap. Bouwen 
aan een gemeenschap die niet blijft hangen 
in een voorbij verleden maar die over gren-
zen heen stapt en mensen weet te betrek-
ken?
Het gaat bij dit alles altijd over verbinding: 
met God en met elkaar.

Een open houding kan precies de verbinding 
zijn die nodig is om elkaar te ontmoeten en 
met elkaar te bouwen aan wat we noemen 
‘Het Koninkrijk van God’.
Ja, het lijkt erop dat verbinden met elkaar, 
met God, met anderen komt vanuit een 
positief ‘heilig moeten’. Er gaat van verbin-
den een positieve kracht uit. Het kan een 
gemeenschap helpen om zorg en aandacht 
te hebben voor elkaar en Gods verbonden-
heid met ons zichtbaar te maken. “de Ver-
binding” wil aan dit doel bijdragen.

Pastoor H.A.M. de Jong

Een heilig moeten

Het vinden van een nieuwe, passende 
naam voor het nieuwe parochieblad en de 
nieuwsbrief was geen eenvoudige klus. Uit 
diverse voorstellen is uiteindelijk de keuze 
gevallen op de naam ‘de Verbinding’. Ver-
binden is namelijk de rol van deze beide 
media.
Beide uitgaves (parochieblad en nieuws-
brief) heten ‘de Verbinding’. Om de rol van 
elk medium aan te geven hebben beide 
media een onderschrift meegekregen. Voor 
het parochieblad is dit “Inspirerend – Ver-
diepend – Informatief” geworden, voor de 
nieuwsbrief “Actueel – Informatief – Nabij”.

Het nieuwe parochieblad gaat namelijk 
een andere rol vervullen dan voorheen. 
De inhoud van dit glossy magazine zal zich 
meer richten op inspirerende geloofsver-
halen, verdiepende achtergrondartikelen, 
en dergelijke, passend bij een bepaald (jaar)

thema. Denk bijvoorbeeld aan de pastorale 
column, programma ontmoeting & inspira-
tie, diaconale onderwerpen, bijzondere vie-
ringen, berichten vanuit het bestuur (grote 
lijnen), besprekingen van inspirerende boe-
ken, jeugd/jongerenpagina en interviews. 
Het parochieblad zal dit jaar 2 keer uitko-
men. Vanaf volgend jaar komen er 5 edities 
per jaar uit.

De digitale nieuwsbrief zal meer gericht 
zijn op nieuws en locatiemededelingen. 
Daarnaast worden er ook andere artikelen 
geplaatst die niet kunnen wachten tot de 
volgende uitgaven van het parochieblad. 
De nieuwsbrief krijgt een nieuwe opmaak 
vanaf 1 september. Geen korte berichten 
meer met doorverwijzingen naar de web-
site, maar een bijlage (in PDF-formaat) 
met complete artikelen die u ook eenvou-
dig kunt afdrukken. Onderwerpen voor de 

nieuwsbrief zijn bijvoorbeeld het vieringen-
rooster, nieuws uit de bestuursvergaderin-
gen, contactgegevens locaties, berichten uit 
locaties, activiteiten, collectes, familiekro-
niek (overleden, gedoopt, nieuw, verhuisd) 
en intenties. 
De nieuwsbrief komt elke 1e dag van de 
maand uit (alleen niet op 1 augustus).

De inhoud van de uitgaves van parochieblad 
en nieuwsbrief worden op elkaar afgestemd 
zodat in principe artikelen niet dubbel wor-
den gepubliceerd, tenzij daar aanleiding 
toe is. Wilt u volledig op de hoogte blijven, 
abonneer u dan ook op de digitale nieuws-
brief.

Parochieblad en nieuwsbrief heten 
‘de Verbinding’
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Het bestuur stelt zich voor

Jos Rosendaal
Vice-voorzitter
Graag wil ik mij even aan u voorstellen:
Mijn naam is Jos Rosendaal, 65 jaar, 
geboren en opgegroeid in Lichtenvoorde 
en sinds twee jaar woonachtig in Win-
terswijk. Mijn vrouw en ik hebben samen 
vier kinderen en vijf kleinkinderen. 
Ruim 42 jaar ben ik als groepsleerkracht 
en directeur werkzaam geweest in het 
basisonderwijs in Groenlo en Eibergen. 
Naast mijn werk heb ik veel tijd vrij 

gemaakt voor het bestuurswerk in de parochie “ St. Ludger “ en ben 
ik bestuurslid geweest voor de DKCI van het aartsbisdom Utrecht. 
Daarnaast heb ik de afgelopen jaren avondwakes en uitvaarten 
mogen verzorgen in onze geloofsgemeenschappen.
Het mogen werken voor en in de kerk heeft altijd mijn interesse 
gehad en een goed en voldaan gevoel gegeven.
Het vrijwilligerswerk in de kerk staat bij mij dan ook hoog in het 
vaandel en zorgt voor een onderlinge samenwerking en verbonden-
heid in een parochie. 
Het nieuwe parochiebestuur van de HH. Paulus en Ludger paro-
chie is in januari enthousiast aan het werk gegaan in goede samen-
werking met het pastoresteam en de vele vrijwilligers, die in de 16 
geloofsgemeenschappen ook veel werk verzetten.
Als vice-voorzitter van het parochiebestuur hoop ik samen met u de 
komende jaren een steentje bij te dragen aan onze kerk in de Oost 
Achterhoek.

Johannes Hoekstra
Secretaris
Mijn naam is Johannes Hoekstra en sinds 
1 januari 2021 secretaris van de Pau-
lus en Ludger Parochie. Ik ben 58 jaar 
geleden geboren in de Flevopolder. Hier 
ben ik opgegroeid en de basis- en mid-
delbare school bezocht. Daarna verder 
gestudeerd en een studie aan de TU in 
Enschede gedaan. Na een tijd in Enschede 
gewoond te hebben, woon ik alweer meer 
dan 25 jaar in Eibergen.

Van huis uit ben ik protestants opgevoed en mijn vrouw katholiek. 
Als we samen naar de katholieke kerk in Eibergen gingen, voelde ik 
mij er altijd thuis. In 2019 heb ik uiteindelijk vormsel gedaan en ben 
tot de katholieke kerk toegetreden.
Vorig jaar ben ik door pastoor de Jong gevraagd of ik in het nieuwe 
Paulus en Ludger bestuur zitting wilde nemen. Was nog lastig om te 
kijken welke functie bij mij paste omdat ik geen bestuurlijke erva-
ring had in het kerkbestuur. Ondanks dat ik geen ervaring had en 
daarnaast vrij druk ben met mijn werk heb ik ermee ingestemd. Ik 
vind het belangrijk om iets voor de kerk of de samenleving te kunnen 
betekenen en mijn verantwoordelijkheid te nemen.
In het kort over mijn privé leven. Ik ben getrouwd en heb twee stu-
derende kinderen. Mijn vrouw doet veel vrijwilligerswerk en man-
telzorg. Daarnaast helpt ze veel in de kerk met vormsel- en eerste 
communievieringen maar ook andere werkzaamheden.

In het dagelijks leven ben ik werktuigbouwkundig project-engineer 
en neem ik projecten aan voor klanten op het gebied van recycling-
installaties, mengvoederfabrieken en aanverwante industrieën.

Ton de Vries
Penningmeester
Mijn naam is Ton de Vries. Ik ben 73 jaar 
geleden geboren in de stad Bredevoort. 
Gehuwd met Trees. Wij hebben twee 
dochters en drie kleinkinderen. Sinds 1 
jaar ben ik woonachtig in Groenlo. Mijn 
werkzaam leven heb ik bijna volledig 
doorgebracht in de financiële sector.
Op het gebied van vrijwilligerswerk heb 
ik vele functies verricht onder meer pen-
ningmeester van het R.-K. Basisonderwijs 

in Aalten. Hierdoor kwam in 2014 toenmalig pastoor Pikkemaat van 
de St. Ludger parochie mij vragen om toe te treden tot het bestuur 
van de parochie. Men zat erg omhoog met de invulling van de pen-
ningmeesterschap binnen het bestuur. De financiële administratie 
(geconsolideerd) liep jaren achter. Voor mij moet vrijwilligerswerk 
een uitdaging zijn nou daar was in de St. Ludger parochie geen 
gebrek aan. Per 1 januari 2021 ben ik als penningmeester benoemd 
bij de HH. Paulus en Ludger parochie. 
Mijn motivatie in de nieuwe parochie is, gelet op de vergrijzing van 
ons vrijwilligersbestand en het steeds complexer worden van de 
taken binnen de financiële poot van onze parochie, de stap te zetten 
van een gedecentraliseerde naar een gecentraliseerde financiële en 
ledenadministratie. Om dit te kunnen effectueren is de samenwer-
king met het bestuur en alle locaties van het allergrootste belang.

Betsy Hummelink
Geloofsgemeenschappen
Een nieuwe parochie met een nieuw 
bestuur, waarvan een aantal leden nieuw 
zijn.
Velen van u kennen mij - Betsy Humme-
link -, misschien wel van de diverse vrijwil-
ligers werkzaamheden in de voormalige 
H. Ludger- H. Bonifatius en H. Sint Ludger 
parochie, en nu in onze nieuwe parochie 
HH. Paulus en Ludger Oost Achterhoek. 
Vrijwillige parochiële voorganger bij uit-

vaarten en crematies. Sinds 2014 ben ik één van de coördinatoren 
voor uitvaarten, crematies en coördineer ik ook de verzoeken voor 
een eventuele Ziekenzalving of Ziekenzegen.
In 2015 ben ik daarnaast aangesteld als vertrouwenspersoon van 
de Sint Ludgerparochie, die vanwege de nieuwe functie is beëindigd.
In het najaar van 2020 kwam een verzoek, om zitting te gaan nemen 
in het nieuwe parochiebestuur met de portefeuille; Geloofsgemeen-
schappen.
Een nieuw fenomeen binnen het bestuur.
Mijn motivatie: Samen met de andere bestuursleden streven naar 
Verbondenheid tussen de zestien geloofsgemeenschappen en 
gestalte geven aan het “Samen kerk willen zijn en - blijven”, ondanks 

BESTUUR de Verbinding / 4



dat er al kerken aan de eredienst zijn onttrokken. De Geloofsge-
meenschappen blijven bestaan.
Een nieuwe uitdaging met nieuwe kansen!
Eerste indruk: In een aantal geloofsgemeenschappen hebben al 
goede gesprekken plaatsgevonden, over wat erbij de mensen leeft, 
wat eventuele mogelijkheden zijn/blijven.

Berry Brockötter
Communicatie
Ik ben 60 jaar geleden geboren in Groenlo 
en na wat omzwervingen uiteindelijk 
in 1996 in Neede komen wonen. Ik ben 
getrouwd, heb 2 kinderen en 2 kleinkin-
deren, hoewel dat tegen de tijd de u dit 
leest er inmiddels ook 3 kunnen zijn. 
Na de HTS ben ik begonnen als werk-
tuigbouwkundig engineer, daarna door-
gegroeid naar projectleider, kwaliteits-
manager en KAM-Manager. Sinds 2016 

werk ik met veel plezier bij Nijhuis Pompen als EHS-Specialist 
(Environment, Health and Safety).
Bij vrijwilligerswerk heb ik mij altijd beperkt tot kerkgerelateerde 
functies.
Al tijdens mijn studie in Zwolle ben ik gekozen in de parochieverga-
dering van de St. Michaelkerk. In Neede werd ik gevraagd als vice-
voorzitter voor een nieuw kerkbestuur. Een mooie en drukke tijd 
met zaken als de Noachstuurgroep, de bouw van het mooie Achter-
huis en veel andere functies. Twee jaar na de fusie was het na 10 jaar 
tijd om te stoppen. In 2014 ben ik gevraagd om het bestuur van de 
Paulusparochie te komen versterken. 
Ik vind het belangrijk dat de blijde boodschap wordt doorverteld en 
geleefd/beleefd kan worden. Dat gaat niet vanzelf, daar moet veel 
voor geregeld worden, vooral in deze snel veranderende en ont-
kerkelijkende maatschappij. Daar heb ik mijn energie en ontvangen 
talenten voor willen inzetten. Ondanks dat die energie afneemt wil 
ik dit jaar nog bijdragen in het bestuur van onze HH. Paulus en Lud-
ger parochie. 
Hobby’s: mag ik graag een stukje op de motor rijden, klussen, een 
spannend boek lezen of samen leuk film kijken.

Gerard Bartels
Begraafplaatsen
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam 
is Gerard Bartels en ik ben 52 jaar. Ik 
ben opgegroeid in Twente en sinds 
1997 woon ik in Neede. In het nieuwe 
parochiebestuur heb ik de portefeuille 
begraafplaatsen.
Ruim 20 jaar ben ik actief als vrijwilliger 
actief in de katholieke kerk in allerlei 
functies, o.a. kerkbladredacteur, secre-
taris van het kerkbestuur Neede, web-

sitebeheerder, redactielid van de nieuwsbrief en coördinator van 
Inloophuis Neede. Het vrijwilligerswerk doe ik naast een full-time 
baan in Enschede als software ontwikkelaar.
Op mijn kennismakingsronde langs de twaalf begraafplaatsen zag 
ik dat deze met veel zorg worden onderhouden door onze vrijwil-
ligers. Wat me ook opviel is hoe omvangrijk het werkgebied van de 
nieuwe parochie is. Er moeten letterlijk en figuurlijk afstanden wor-
den overbrugd.
De taak van het parochiebestuur is voorwaardenscheppend, name-
lijk zorgen voor de middelen om uitvoering te geven aan de primaire 
taak: het verkondigen van het Evangelie. Die taak ligt niet alleen bij 
het pastoraal team. Ieder van ons heeft talenten gekregen en wordt 
uitgenodigd om zijn geloof handen en voeten te geven, in en buiten 
de kerk, in een vorm die past bij deze tijd. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij.

Ben Bomers
Personeel en vrijwilligers
Wegens vakantie kon Ben Bomers zijn 
bijdrage niet tijdig aanleveren. U houdt 
deze uiteraard nog tegoed.

Diepste wezen
 
Zeggen dat je gelooft, dat is niet zomaar iets.
Want je geloof drukt een stempel op wat je denkt en voelt.
Het kleurt je blik, de manier waarop je naar de wereld kijkt.
 
Het geloof is geen jas die je zomaar aan en uit kunt trekken
en kunt afdanken als hij uit de mode is.
Geloof zit van binnen, als een kracht die je bezielt:
Het doet iets met jou.
 
Want als je gelooft in een rechtvaardige wereld,
ben je boos over onrecht.
En als je dan een plek kent waar je mag ervaren
dat je niet alleen staat in je geloof, geeft je dat houvast.
Geloven is niet zomaar iets.
Het raakt je diepste wezen.
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Ludger Symposium

Tijdens een groots opgezet symposium 
over Ludger spreken deskundigen over 
het leven van Ludger en zijn betekenis 
voor Oost-Nederland en delen van Duits-
land.
Datum vrijdag 22 oktober 2021
Locatie Ludger College, 
 Vondelstraat 5, 
 7002 AN Doetinchem
Thema Ludger en onze tijd
Dagvoorzitter drs. Noel van Cleef
Toegang vrij, opgave verplicht via website
www.ludgerkring.nl

Ludger, een bode, zwerver en
vreemdeling in de Achterhoek

Ludger in het kort
Ludger, een Fries, had van de toenmalige 
wereld veel gezien. Hij studeerde en was 
een belezen man. Een Europeaan, die over 
grenzen heentrok. Opvallend is zijn late wij-
ding tot priester. Om het in de taal van onze 
tijd te zeggen: hij maakte een verantwoorde 
studie- en beroepskeuze. Hij kan worden 
beschouwd als de eerste schrijver uit onze 
contreien. Schrijfwerk van hem is bewaard 
gebleven: brieven van de H. Paulus en een 
levensbeschrijving van abt Gregorius, zijn 
leraar aan de Domschool te Utrecht. Een 
dringend verzoek van Karel de Grote om 
bisschop van Trier te worden legde hij naast 
zich neer. Zijn Angelsaksische vorming om 
zijn missie uit te dragen als bode en zwer-
ver langs ’s Heren wegen stond dat in de 
weg. Karel de Grote gaf hem de opdracht 
om te missioneren onder de Saksen. Dat 
was een weerbarstig volk. Voorgangers 
van hem waren erop stuk gelopen en Karel 
was bepaald niet zachtzinnig. Zoals wordt 
beschreven trad de vorst tegen de zich 
hardnekkig verzettende Saksen nog harder 
op dan tegen de Friezen. Het was een strijd 

van meer dan dertig jaar. 

Bij de Saksen
In 794 begon Ludger aan zijn bekerings-
werk onder de Saksen. Zijn methode was de 
kracht, van het woord, waarbij hij de leefwe-
reld van de Saksen betrok en respecteerde. 
Vanaf de Veluwe stak hij bij Zutphen ter 
hoogte van Den Elter, aan het huidige Lud-
gerdijkje, de IJssel over. Hij trok over de zeer 
oude en wat hoger gelegen Koningsweg via 
Wichmond, Zelhem en Halle verder de Ach-
terhoek en Westfalen in. Op sommige plek-
ken waren al Frankische pioniers of kolonis-
ten gevestigd, die als pleisterplaatsen voor 
Ludger dienden. Langs deze route stichtte 
hij de eerste zeer eenvoudige kerkjes: Wich-
mond, Zelhem en vermoedelijk Aalten en 
Winterswijk. Het kan ook zijn dat in de laat-
ste twee plaatsen Ludger voortbouwde op 
eerdere stichtingen die in de tijd voor hem 
te gronde waren gegaan.

Eerste bisschop van Münster
Karel de Grote had het grote Saksenland in 
acht bisdommen ingedeeld, waarvan Mün-

ster er een was. Daar zou Ludger zijn 
bisschopszetel vestigen. Dat gebeurde 
in 805. Hij stierf in 809 te Billerbeck, ten 
westen van Münster, en werd begraven 
in Werden bij Essen nabij het klooster 
dat hij daar aan de Ruhr had gesticht.

Symposium en glossy
Op vrijdag 22 oktober 2021 wordt in 
het Ludgercollege in Doetinchem een 
Ludgersymposium gehouden. Tevens 
verschijnt dan een Ludgerglossy. Het 
dagsymposium wordt aanbevolen door 
prominente figuren uit kerken en de cul-
tuurhistorische wereld, onder andere 

door bisschop G. de Korte. Wat komt aan de 
orde? De Heliand, het oud Saksische epos 
waarin de vier evangeliën in de context van 
de leefwereld van de Saksen in een samen-
hang worden verteld. Plekken die herinne-
ren aan de zendeling, een bijdrage over zijn 
wijze van missionering, wat doen we met de 
religieuze kunst van kerken die een herbe-
stemming krijgen? Wat verliezen wij bij die 
kaalslag aan cultuur? Wat is de betekenis 
van die eerste kersteningsperiode voor het 
hele Euregiogebied en zijn er nog relicten 
in ons doen en laten aan te wijzen waarvan 
men zegt dat die bij de Achterhoekse-West-
faalse mentaliteit horen? Het symposium 
is beslist geen evangelisatie, maar een stil-
staan bij een boeiende periode uit onze cul-
turele geschiedenis.
De toegang, inclusief lunch, is vrij. Opgave 
is nodig via de website www.ludgerkring.nl
De glossy heeft Ludger als medium waar-
omheen ook allerlei hedendaagse culturele 
aspecten geweven zijn, van de Zwarte Cross 
tot het Ludgerpad, van de Heliand tot onze 
relaties met het Duitse deel van de Euregio 
en ook Herman Finkers laat zijn licht schij-
nen..

Tenslotte
De vroege Middeleeuwen zijn voor ons 
gebied veelal nog duister. Het symposium 
en de glossy werpen licht op de periode 
van de bode Ludger, een vreemdeling, 
trekker en pionier. Zij bieden ook een kans 
op reflectie over onze eigen plek in de cul-
tuurgeschiedenis in een tijd die maar voort 
dendert en soms voorbij schiet aan de wor-
dingsgeschiedenis van dat alles.

Hans de Graaf

Er zijn plekken die herinneren aan de vroeg Middeleeuwse geschiedenis van 
Ludger (742-809). Die zijn er in de Achterhoek, zoals in de naam van onze 
parochie. Ook in afbeeldingen van hem in de kerken van Mariënvelde en Zieu-
went. In Münsterland (Nordrhein Westfalen) is Ludger een zeer bekende zen-
deling. De geschiedenis van hem is onlosmakelijk verbonden met de donkere 
tijden van de huidige Achterhoek en het gebied over de grens, tot in Münster. 

Monument in Den Elter bij Zutphen waar Ludger Monument in Den Elter bij Zutphen waar Ludger 
in 794 de IJssel overstakin 794 de IJssel overstak
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Help de kinderen in Pão de Açúcar

Hiermee vragen wij uw aandacht voor uw 
bijdrage aan een project dat op initiatief van 
Jos Wouters in Pão de Açúcar (Brazilië) in 
mei 2018 is opgestart.
Het gaat om naschoolse opvang van kinde-
ren van 6 tot 16 jaar uit kansarme families. 
Brazilië kent geen integraal onderwijs, dat 
wil zeggen dat kinderen maar een halve dag 
naar school gaan. Het project biedt huis-
werkbegeleiding en bijles. Ook is er ruimte 
voor sport, spel en andere activiteiten en 
er wordt een lunch aangeboden. Er hebben 
zich op dit moment bijna 100 kinderen inge-
schreven.
Een nieuw gehuurde ruimere behuizing is 
geschikt gemaakt voor de activiteiten. Er 
zijn 2 lokalen, en 5 kleinere ruimtes waarin 
ondermeer een bibliotheek, secretariaat en 
computerruimte zijn ondergebracht. Ver-
der beschikt het gebouw over een keuken, 
4 toiletten en een kleine binnenplaats. Door 
de coronapandemie heeft de heropening op 
zich laten wachten, maar onlangs heeft het 
openingsfeest plaats gehad. Ik stuur hiervan 
enkele foto’s mee. De kinderen kunnen elke 
week twee dagdelen worden opgevangen.
Het project wordt geleid door een bestuur 
van 5 vrijwilligers, 3 leraressen, een advo-
caat en Jos Wouters zelf. Voor de dagelijkse 
uitvoering zijn 5 mensen in dienst, te weten 
3 leraressen, 1 kokkin/schoonmaakster en 
een administratieve kracht. Deze krijgen 
allemaal een onkostenvergoeding. Dit alles 
wordt gefinancierd door de vereniging 
Aktie voor Aktie uit de Meern.
Zij krijgen hun gelden binnen via donaties 
en acties die ze organiseren. Het project 
kost ongeveer 1000 euro per maand. Maan-
delijks wordt er verantwoording afgelegd 
aan de vereniging.
Vanwege de coronacrisis is er het afgelopen 
jaar nauwelijks geld binnengekomen omdat 
alle evenementen die normaal gesproken 
geld opleverden afgelast zijn. Tevens heeft 
de hoofdsponsor van dit project aangege-
ven er volgend jaar mee te gaan stoppen. 
De leiding van dit project is naarstig op zoek 
naar nieuwe donateurs voor het project. 

Dit kan door een eenmalige gift of door een 
donatie van 5 euro per maand. Door onze 
steun aan dit project kunnen Jos Wouters 
en zijn team dit belangrijke project voor de 
kansarme kinderen voort zetten.
Doneren kan op NL44 RABO 0341 4229 67 
t.n.v. Aktie voor Aktie onder vermelding van 
project Pão de Açúcar.

Meer info op de website van Aktie voor 
Aktie, www.aktievooraktie.nl
Van harte hopen wij dat u kans ziet om dit 
project te ondersteunen.
Namens Jos Wouters en alle betrokkenen 
alvast dank voor uw aandacht!

Ik ben Jos Wouters geboren op 30 augustus 
1956 in Lichtenvoorde. Tot ik 55 was, heb ik 
gewoond en gewerkt in de Achterhoek.
Ik heb altijd in de verstandelijk gehandicap-
tenzorg en de psychiatrie gewerkt.
Een tante van mij is missiezuster geweest. 
Eerst in Kongo, maar na de burgeroorlog 
begin zestiger jaren, is ze met haar mede-
zusters naar Brazilië vertrokken. Daar is 
ze in 2012 op 91-jarige leeftijd overleden. 

Zelf ben ik vanaf 2011 actief in Brazilië en 
heb via de vereniging Aktie voor Aktie de 
mogelijkheid gekregen om het werk van 
mijn tante voort te kunnen zetten middels 
dit project.
Ik ben vanaf 19 juli tot 6 november in Neder-
land en ben gaarne bereid meer te vertellen 
over mijn project als daar behoefte aan is.

Met vriendelijke groeten,
Jos Wouters
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“We investeren op deze manier in de zorg 
voor minder bedeelden”, aldus voorzitter 
Gerard Kamp van de Vincentiusvereni-
ging Groenlo. De vereniging is geworteld 
in de christelijke traditie en bekommert 
zich om ieder mens in nood, ongeacht oor-
zaak, achtergrond of geloof. Ruim zeven-
tig vrijwilligers zijn actief bij de Vincentius 
Groenlo. In de eigen kringloopwinkel wor-
den goede gebruikte spullen verkocht en 
de opbrengst wordt gebruikt voor onder 
andere de jaarlijkse Kerstactie en voor 
individuele noodhulp. Niet verkochte 
kleding gaat naar Sam’s kledingactie en 
onverkochte goederen vinden een nieuwe 
bestemming in Polen. Het nieuwe Vincen-
tiushuis biedt meer opslagruimte waardoor 
vrijgekomen plekken in de winkel meteen 
weer gevuld kunnen worden met andere 
goederen. De winkel is open op donder-

dag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur. Op zaterdag kunnen ook goede 
gebruikte goederen worden ingeleverd via 
de zijingang.

Relatie met de PCI
Ook aangeschoven is Fons Hulshof, voor-
zitter van de Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) St. Paulus. De PCI geeft gestalte aan 
de opdracht van de kerk om dienstbaar te 
zijn aan de samenleving en daardoor bij te 
dragen aan het bevorderen van de soci-
ale rechtvaardigheid. Zij biedt hulp bij het 
oplossen van materiële problemen door 
directe financiële ondersteuning en door 
te verwijzen naar hulpverlenende instan-
ties.
De PCI en Vincentiusvereniging trekken 
veel samen op. Zo hielp de PCI St. Paulus de 
Vincentiusvereniging om het nieuwe “Vin-

Deze zomer opende de Vincentiusvereniging Groenlo haar 
nieuwe onderkomen aan de Ruurloseweg 13. Het vorige 
pand aan de Oranjestraat 11 werd te klein en de voormalige 
garage Arink werd aangekocht en grondig verbouwd. Naast 
de eigen kringloopwinkel van Vincentius biedt het nieuwe 
“Vincentiushuis” onderdak aan de Ziekenomroep Groenlo 
(ZSOM), de Stadskamer, de Formulierenbrigade en de 
Stichting Schuldhulp op Maat (SOM).

Want Ik had honger en gij 
hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en gij hebt 
Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en gij 
hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt en gij hebt 
Mij gekleed,
Ik was ziek en gij hebt Mij 
bezocht,
Ik was in de gevangenis 
en gij hebt Mij bezocht.

Voorwaar, Ik zeg U: al wat 
gij gedaan hebt voor een 
dezer geringsten van mijn 
broeders hebt gij voor Mij 
gedaan.

(Matteüs 25,35-36,40)

Tekst en foto’s:
Gerard Bartels

Gerard Kamp (links) en
Fons Hulshof (rechts) voor

het Vincentiushuis
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centiushuis” te realiseren met een kleine 
lening en een garantstelling. Dit in collegi-
aal overleg met de PCI St. Ludger, waarmee 
de PCI St. Paulus volgend jaar gaat fuseren.

Het nieuwe Vincentiushuis is verder finan-
cieel mogelijk gemaakt door de verkoop 
van het gebouw aan de Oranjestraat, 
gebruik van eigen financiële reserves, door 
financiële bijdragen van een groot aan-
tal fondsen en niet te vergeten de inzet 
van veel vrijwilligers bij de grote verbou-
wing. Op de website van de Ziekenomroep 
ZSOM staat een videoreportage over deze 
verbouwing.
Bij de verbouwing was er veel aandacht 
voor duurzaamheid. Oude materialen 
werden gerecycled, het nieuwe gebouw is 
gasloos en energieneutraal dankzij zonne-
panelen, LED verlichting, verwarming via 
infraroodpanelen en vloerverwarming.

Toekomstvisie 
Vanzelf komt het gesprek op Jan Pape, 
tot maart 2020 de voorzitter van de Vin-
centiusvereniging Groenlo en nog steeds 
actief als bestuurslid van de PCI St. Paulus. 
In 2015 begon hij de zoektocht naar een 
nieuw, groter pand. Hij had daarbij een dui-
delijke visie. Het moest een plek zijn waar 
verschillende organisaties hun krachten 
kunnen bundelen, elkaar kunnen verster-
ken. Vernieuwingen in de sociale wetge-
ving, de overheid die een veel actievere rol 
inneemt en de huidige participatiemaat-
schappij vragen om een nieuwe, bredere 
benadering. Het nieuwe Vincentiushuis 
biedt de noodzakelijke ruimte aan zulke 
participanten.

Schuldhulpmaatjes 
Een voorbeeld is de stichting Schuldhulp 
op Maat (SOM), waarvan Jan Pape één van 
de initiatiefnemers is. De SOM is mede 
ontstaan vanuit het groeiende besef dat, 
om met vrijwilligers mensen echt uit de 
schulden te helpen, meer expertise en 
een goed netwerk nodig is.
De SOM (die veertig goed opge-
leide vrijwilligers telt en actief is in 
de Gemeenten Berkelland en Oost 
Gelre) koppelt deze vrijwilligers aan 
mensen die voor korte of langere 
tijd hulp nodig hebben bij het weer 
op orde brengen van hun financiën. 
Deze “schuldhulpmaatjes” om inwo-

ners met beginnende betalingsachterstan-
den bij de woningbouwvereniging, zorg-
verzekeraar of energiebedrijf door deze 
te begeleiden. Schuldhulpmaatjes kunnen 
voor hun cliënten bij de Vincentiusvereni-
ging Groenlo aankloppen voor materiële 
en financiële hulp (bijv. een sociale lening).
De SOM zal het Vincentiushuis onder 
andere gebruiken voor het “maatjescafe” 
(waar schuldhulpmaatjes ervaringen kun-
nen uitwisselen) en intervisieavonden 
waar de schuldhulpmaatjes worden bijge-
schoold.

Dagbesteding en inloop 
Stichting Stadskamer, die eerder in De 
Mattelier gevestigd was, verhuist ook naar 
het nieuwe Vincentiushuis. Het maaltij-
denproject en het Repair Café blijven wel 
gevestigd in De Mattelier.
De Stadskamer heeft een inloopfunctie 
waar bezoekers elkaar kunnen ontmoe-
ten onder het genot van een kopje koffie. 
Verder organiseert de Stadskamer (zonder 
indicatie) dagbesteding voor inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Participa-
tie in de kringloopwinkel van Vincen-
tius is één van de mogelijkheden 
om hen nieuwe ervaringen 
te laten opdoen en zin-
vol bezig te zijn.

Sociale ontmoetingsplek 
Met het nieuwe Vincentiushuis is de regio 
een sociaal centrum rijker. De nieuwe 
kringloopwinkel biedt meer keuze en is 
vaker open. Inwoners kunnen er via de 
Stadskamer een zinvolle dagbesteding 
vinden. Het Vincentiushuis hoopt uit te 
groeien naar een sociale ontmoetingsplek. 
“Het werk wat hier gedaan wordt is niet te 
meten, al zou een gemeente dat wel graag 
zien. Maar de waarde is groter dan je ver-
moedt”, aldus Gerard Kamp.

Voor meer informatie:
www.vincentiusgroenlo.nl
www.schuldhulpopmaat.nl
www.stadskamer.com
www.zsom.nl

We investeren in de zorg voor
minder bedeelden

Gerard Kamp met het vaandel van Gerard Kamp met het vaandel van 

de Vincentiusvereniging waarop de de Vincentiusvereniging waarop de 

tekst: Heilige Vincentius, bid voor ons.tekst: Heilige Vincentius, bid voor ons.
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Oog in oog met Maria Magdalena in 
het Museum Catharijneconvent
Maria Magdalena, wie was zij? Was zij een 
vrouw van lichte zeden, een feministe, een 
baken van hoop, de apostel der apostelen 
of een kroongetuige bij de verrijzenis? Was 
haar relatie met Jezus zuiver platonisch of… 
Zelf ben ik op 23 juli een kijkje gaan nemen 
bij deze tentoonstelling, want ik wilde graag 
een antwoord hebben op deze vragen. Wie 
was Maria Magdalena en nog belangrijker: 
wie is zij voor mij?

De verwarring
Eerlijk gezegd wist ik ook niet zo precies wie 
Maria Magdalena was. Zelf had ik een enigs-

zins geromantiseerd beeld. Voor mij was 
zij de Maria uit Jesus Christ Superstar: een 
Maria die al veel liefdes had gekend, maar 
nu vooral van Jezus hield. Ook kende ik haar 
uit het Nieuwe Testament als de vrouw die 
getuige was van de opstanding van Jezus 
en Hem zelfs ontmoette in de hof, nabij het 
graf, in de veronderstelling dat Hij de tuin-
man was. Verder wist ik dat er in het Lu cas-
evangelie verhaald werd over een vrouw 
van lichte zeden die spijt had van haar zon-
dige leven. Haar tranen vielen op de voeten 
van Jezus. Zij droogde ze af met haar haren. 
Daarna balsemde ze de voeten van Jezus. 
Kortom: ik had wel een beeld, maar klopte 
het? 

Al eeuwenlang is Maria Magdalena voor veel kunstenaars 
een bron van inspiratie. In Utrecht is er daarom een 
prachtige overzichtstentoonstelling samengesteld door 
conservator Lieke Wijnia. In het Museum Catharijneconvent 
kunt u nog tot 9 januari 2022 de vele gezichten van Maria 
Magdalena aanschouwen en op u in laten werken. Zo kunt u 
een heel aardig overzicht krijgen van de beeldvorming van 
deze mysterieuze vrouw door de eeuwen heen. 

Maria Magdalena,

Tentoonstelling in 
Museum Catharijne Convent 

25 juni 2021 - 9 januari 2022

Tekst en foto’s:
Vincent Stapelbroek

Bronnen: 
Maria-Magdalena-tentoon-
stelling met informatie van: 
Cultuurhistoricus Herman Pleij, 
Hoogleraar Kerkgeschiedenis 
Paul van Geest,
Hoogleraar religie Manela 
Kalsky,
Conservator Lieke Wijnia, 
Mystica Mieke Vulink,
Theoloog Marian Geurtsen, 
Kunsthisoricus 
Desiree Krikhaar
en het Nieuwe Testament

Alfred Stevens, 1887. U ziet een 
bedroefde Maria Magdalena met de 
actrice Sarah Bernhardt als model.

Maria Magdalena, 
Rusland 2020
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Tijdens de tentoonstelling werd mijn ver-
warring opgehelderd. Sterker nog, het werd 
mij duidelijk waar die verwarring mogelijk 
vandaan kwam. In een van de filmpjes werd 
verteld dat paus Gregorius de Grote een 
paaspreek had gehouden in 591 in San Cle-
mente. In die preek zou hij Maria Magdalena 
verwisseld hebben met Maria van Bethanië 
en met de boetvaardige zondares uit het 
Lucasevangelie. Mede ten gevolge van deze 
preek zou Maria gedurende veertien eeu-
wen toch min of meer ook bekend staan als 
een boetvaardige zondares… Dit beeld zou 
zelfs nog wat versterkt worden door de film 
King of Kings uit de jaren 20 van de vorige 
eeuw. 

Legendes
Hoe zag het leven van Maria Magdalena 
eruit na de hemelvaart van Jezus? Leefde ze 
als kluizenares nog 30 jaar in een Egyptische 
woestijn? Liet ze haar rode haren groeien tot 
op haar tenen, zodat haar naakte lichaam 
beschermd werd tegen de felle zon? Volgens 
een van de legendes is dit wel zo. Er zijn ook 
prachtige schilderijen van gemaakt. Of het 
waar is, weet ik niet. Wel heb ik gehoord 
dat ze vanwege deze extreem lange haren 
bekend staat als ‘patrones van de kappers’.
Dan is er nog de Gouden Legende. Na Jezus’ 
hemelvaart wordt Maria ter dood veroor-
deeld en uit Jeruzalem verjaagd. Ze wordt, 
samen met enkele andere christenen, in 
een stuurloze boot in de wilde zee gegooid. 
Haar doodvonnis lijkt getekend. Maria en 
haar reisgenoten komen echter heelhuids 
in Marseille aan. Maria gaat daar de blijde 
boodschap verkondigen. Onder de toehoor-
ders bevinden zich ook de koning en konin-
gin van Marseille. Maria zal zelfs nog enkele 
wonderen verrichten. Zo krijgt de onvrucht-
bare koningin door de interventie van Maria 
toch nog een kind. Wanneer moeder en kind 
enkele dagen later sterven, wekt zij hen 
weer tot leven. 
Maria zou gedurende enkele jaren verder 
reizen door Zuid-Frankrijk en overal het 
woord Gods verkondigen. De laatste 30 jaar 
van haar leven zou zij zich teruggetrokken 
hebben in een grot en haar dagen vullen 
met bidden en vasten. Maar liefst 7 keer per 
dag zou zijn naar de hemel opstijgen om zich 
geestelijk te voeden…
En zo zijn er nog veel meer verhalen over 
Maria. Wat er van klopt, weet ik niet. Dat 
vind ik ook niet zo belangrijk. Het is echter 

wel duidelijk dat Maria zeer waarschijnlijk 
een groot deel van haar leven in Frankrijk 
heeft geleefd. Er zijn in Frankrijk veel ker-
ken naar haar vernoemd en er worden nog 
steeds processies ter ere van Maria Magda-
lena gehouden. Verder zijn er nog relieken 
van haar bewaard in Aix-en-Provence en 
Vézelay. Volgens de lezing die ik heb bij-
gewoond in het museum, betrof het in het 
laatste geval een klein relikwie: een vinger-
kootje.
Van al deze legendes zijn de nodige afbeel-
dingen terug te vinden: schilderijen, beel-
den, een rijk geïllustreerde missaal…

Mirjam
Maria Magdalena was een van de vrouwen 
die de overleden Jezus wilde balsemen. Zij 
wilde hier mirre voor gebruiken. Daarom 
wordt zij ook wel Mirjam genoemd. Vaak 
wordt zij afgebeeld met een potje met mirre. 

Rode haren en rode kleding
Op veel schilderijen zien wij een Maria met 
rossige, lange krullen. Dit is waarschijnlijk 
een verwijzing naar de grootmoeder van 
Jezus. Anna, de moeder van de H. Maria, 
zou van Schotse afkomst zijn…
Verder zien we Maria vaak afgebeeld in rode 
gewaden. Dit rood kan 
een verwijzing zijn naar 
de liefde, maar ook naar 
de gegoede afkomst van 
Maria Magdalena. 

Iconen
Op de orthodox-katho-
lieke iconen zien we vaak 
een meer ingetogen Maria. 
Haar haren zijn verborgen 
onder een hoofddoek. Om 
haar hoofd heeft ze eigen-
lijk altijd een aureool. De 
afbeeldingen zijn over het 
algemeen rustiger en heb-
ben een heilige, gouden 
uitstraling.

Het evangelie van 
Maria…
Eind 19e eeuw is in het 
Egyptische Ahkmim een 
koptische tekst gevonden. 
Het zou een vertaling zijn 
van de Griekse tekst uit 
de tweede eeuw. Hierin 

wordt beschreven hoe Maria een aantal spi-
rituele wijsheden probeert te verkondigen. 
Wanneer Petrus haar woorden niet wil gelo-
ven, ‘stromen de tranen over haar wangen’. 
Mattéus neemt het voor haar op: ‘Petrus, 
wie ben jij om haar woorden te verwerpen? 
Zeer zeker kende Hij haar erg goed en heeft 
daarom meer van haar gehouden dan van 
ons…’ 

Rehabilitatie
In 1969 heeft Paus Paulus VI de koppeling 
met het beeld van de boetvaardige zon-
dares officieel verworpen. En in juni 2016 
heeft Paus Franciscus Maria Magdalena in 
ere hersteld als ‘Apostel der apostelen’. Op 
22 juli vieren we jaarlijks dit kerkelijke hoog-
feest. Eigenlijk was ik dus net een dag te laat 
om dit eerste lustrum tijdens deze Maria 
Magdalena-tentoonstelling te vieren.
Laat het duidelijk zijn: voor mij is ze de 
kroongetuige van de opstanding en de 
‘Apostel der apostelen’. Wie is zij voor u? 
Ik zou zeggen: Ga naar de tentoonstelling, 
geniet van alle filmpjes, de audiotour en de 
kunstwerken en maak daarna uw keus!

Maria Magdalena, 
mysterieuze vrouw met vele gezichten

Maria Magdalena met zalfpotMaria Magdalena met zalfpot

geschilderd door Tomasso di Stefano, ca. 1520geschilderd door Tomasso di Stefano, ca. 1520
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Geloven gaat niet zonder verbinding met 
mensen en God
Een nieuw parochieblad met een nieuwe 
naam, de Verbinding. Johannes vindt het 
een treffende naam. “Als gelovigen hebben 
we een verbinding met elkaar. Het gaat om 
de verbinding tussen mensen die hetzelfde 
geloven en ook de verbinding tussen de 16 
geloofsgemeenschappen”. Ik ben benieuwd 
naar hetgeen er van belang is als het tussen 

mensen om verbinding 
gaat. Johannes reageert 
direct, “dat je er voor 
elkaar bent. De samen-
leving is veel individua-
listischer geworden. Het 
gaat de meeste mensen 
best goed. We zijn meer 
met onszelf bezig dan 
met de ander. Ik denk dat 
dat ook een reden is voor 
veel mensen om minder 
of niet meer naar de kerk 
gaan. Geloven gaat niet 
zonder verbinding met 
mensen en God”. We con-
stateren dat we het afge-
lopen jaar door corona 
meer oog voor elkaar 
hebben. Maar alleen zijn 

en eenzaamheid is niet altijd zomaar op 
te lossen. Zijn zoon studeert in Enschede, 
maar kon het afgelopen jaar zijn medestu-
denten en docenten nauwelijks ontmoeten. 
“Jongeren hebben elkaar ook nodig en mijn 
zoon miste het contact. Als ouders konden 
wij hem daar ook niet echt bij helpen”, zegt 
Johannes. 

Nieuwe katholieken
Het is een bemoedigend teken dat er men-
sen zijn die er bewust voor kiezen christen 
te worden. De verhalen van de ‘nieuwe 
katholieken’ zijn altijd heel divers. Vaak is 
een huwelijk de aanleiding om samen verder 
te zoeken en wil één van de partners katho-
liek worden. Dat geldt ook voor Johannes 
Hoekstra. Hij groeide op in een protestants 
gezin en werd vertrouwd met de Bijbel 
en de tradities van het christendom in de 
protestantse traditie. Hij leerde zijn katho-
lieke echtgenote uit Polen kennen. Een 
kennismaking ook met de katholieke kerk, 
de eucharistie en de rijke symboliek van de 
Kerk. In Polen ging hij op zondag mee naar 
de kerk. “Ik verstond het niet allemaal, maar 
de rust en het er zijn gaven me een goed 
gevoel”. Dat gevoel bleef, ook toen hij later 
in Eibergen met zijn vrouw en gezin naar de 
kerk ging. In hem groeide een verlangen om 
bij de RK kerk te horen. “We willen samen 

verder in het geloof. Ik wilde er helemaal bij 
horen en de H. Communie kunnen ontvan-
gen”, zegt Johannes. 
De eucharistie is een belangrijke bron voor 
de voeding van je persoonlijke geloof en 
voor het opbouwen van gemeenschap. Twee 
jaar geleden heeft Johannes het sacrament 
van het vormsel ontvangen en kon hij ook 
deelnemen aan de eucharistie.

Eenheid in verscheidenheid
De keuze voor de katholieke kerk was 
eigenlijk een logische stap geworden. Hij 
vindt het wel moeilijk dat er in Nederland 
zoveel verschillende christelijke kerken 
zijn. “Ik vind het jammer”, zo gaat Johannes 
verder, “dat er zoveel verdeeldheid tussen 
christenen en christelijke kerken is. Iedere 
zondag bidden voor de eenheid in de kerk. 
Ik ervaar die eenheid nog niet zo”. Hij ziet 
wel dat er een verandering is gekomen. Hij 
houdt hoop op meer eenheid, ondanks de 
verschillen en de verscheidenheid tussen de 
christenkerken. 

Een nieuw begin
Johannes vertelt dat hij veranderd is. Hij 
was altijd druk bezig met werk en vergat, 
als leidinggevende, dan de menselijke maat 
weleens. Wat goed is voor de werkgever, is 
niet altijd goed voor de werknemer. “Ik ben 
er in gegroeid om meer rekening te houden 
met het welzijn van de ander. Minder met 
de aardse dingen bezig zijn. Het geloof doet 
mij meer beseffen om de menselijk kant niet 
uit het oog te verliezen. Als iemand proble-
men heeft of je hulp nodig heeft probeer er 
dan ook te zijn”. Een nieuw begin in werken, 
leven én geloven. 

De kracht van de Eucharistie
Het Tweede Vaticaans Concilie doet de 
veelzeggende uitspraak dat de Eucharistie 
“bron en hoogtepunt is van heel het chris-
telijk leven”. Voor Johannes betekent de 
Eucharistie het gedenken van Jezus leven 
en dat Jezus voor ons aan het kruis gestor-
ven is. “Jezus geeft zich aan ons als Brood 
voor het leven”. 
Bij het heilig Vormsel wordt op bijzonder 
wijze gebeden dat de Heilige Geest over ons 

Geloven:
erbij horen, 
er zijn voor elkaar
met de geestkracht van Jezus

In deze rubriek staan verdieping en inspira-
tie centraal. Aan de hand van een geloofs-
gesprek hopen we meer te horen wat voor 
medeparochianen de betekenis van geloven 
is. De eerste twee nummers zal dat vooral 
ook gaan in relatie tot een nieuw begin 
of een nieuwe start die gemaakt is in het 
leven. Het eerste gesprek is met Johannes 
Hoekstra uit Eibergen. Sinds 1 januari 2021 
maakt hij als secretaris deel uit van het paro-

chiebestuur HH. 
Paulus en Ludger. 
Elders in het blad 
presenteert hij 
zich samen met de 
overige bestuurs-
leden.
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wordt afgesmeekt. “Het is best lastig om de 
weg van de Heilige Geest te gaan. Soms lukt 
dat en dan weer niet. Ik stel me regelmatig 
de vraag of ik op de goede weg zit. Wat wil 
God nu van mij? Dat wil zeggen dat ik leef 
zoals de Tien Geboden dat aanreiken.” Jezus 
heeft een blijde boodschap van liefde en 
vrede. “Er zijn voor elkaar en zelfs je vijan-
den liefhebben, daar heeft Jezus het over. 
Ik zie dat als minder met materialisme bezig 
zijn en meer gericht op het geluk en welzijn 
van de ander. De Kerk mag in onze dagen 
die boodschap van naastenliefde nog meer 
in woord en met daden uitdragen”. Johan-
nes constateert dat de Kerk het ook moei-
lijk heeft in onze tijd. Allerlei misstanden 
waardoor mensen van Kerk en geloven ver-
vreemd zijn geraakt. Hoop blijven houden 
dat het anders kan. De Heilige Geest zal ons 
daarbij helpen. 
“Ik merk het aan mijzelf. Soms heb ik het 
gevoel dat er een engeltje op mijn schouder 
zit. Dan ervaar ik Gods ondersteuning.” Het 
leven is te groot om door de mens alleen te 
worden verklaard. Er moet méér zijn. “En 
dat meer is voor mij God”, vult Johannes 
aan.” Waar is God in moeilijke en de donkere 
kanten van mensen? “Volgens mij brengen 
donkere kanten in het leven mij dichter bij 
God. Je gaat nadenken over je ziek zijn of 
wat het ook is. Daardoor kun je dichter bij 
God komen. Zoals Jezus lijden heeft erva-
ren, zo moet ieder van ons soms een kruis 
dragen. We mogen erop vertrouwen dat 
God ons dan wel helpt dragen. Het maakt 
ons sterker!”

Verantwoordelijkheid nemen
Johannes maakt als parochiebestuurder 
ook een nieuw begin. Een parochie, een 
geloofsgemeenschap heeft mensen nodig 
om het allemaal goed te laten verlopen. 
Hij meent dat, wanneer je lid bent van een 
geloofsgemeenschap, je ook een taak hebt 
om verantwoordelijkheid te dragen voor die 
gemeenschap. “Ik voelde me daarom niet vrij 
om neen te zeggen toen een beroep op mij 
gedaan werd. lk heb best een druk bestaan. 
Mijn bijdrage aan het parochiestuur als 
secretaris is dat ik o.a. de administratieve 
processen meer wil structureren. Dat past 
wel goed bij me. Ik ben gewend om pro-
jectmatig te werken en daar is een heldere 
structuur van belang. Verder vind ik het 
belangrijk om als parochiebestuurder goed 
contact te houden met de beheercommis-
sies van de locaties. We moeten weten wat 
er aan de basis leeft.”

Geloven heeft toekomst
Hij kijkt best zorgelijk naar de toekomst van 
parochie en kerk. We hebben te maken met 
minder betrokken kerkgangers. Het gevolg 
is dat kerken moeten gaan sluiten. In dat 

proces zit de parochie de 
komende tijd. “Elders in het 
land zie je dat er kerken bij-
gebouwd worden. Er is groei 
en elke zondag zitten die 
kerken vol. Vreemd dat wij 
zo’n leegloop hebben. Ik zie 
dat mensen op de Veluwe 
bijvoorbeeld veel meer met 
geloven bezig zijn. Geloven 
en leven is daar duidelijker 
met elkaar verbonden. Ik 
vraag me weleens af wat 
doen wij fout? Bijbel- en 
liedteksten zijn niet altijd 
gemakkelijk te verstaan. We 
zouden het geloof meer bij 
de tijd moeten brengen, in 
verstaanbare taal en dich-
ter bij de mensen. De kerk 
zou een aantrekkingskracht 
moeten hebben, ook voor 
niet kerkgangers. Een plek 
van waarde voor je persoon-
lijke leven.”

Johannes ziet best een uitdaging om vorm 
en inhoud te geven aan de nieuwe parochie 
HH. Paulus en Ludger met 16 geloofsge-
meenschappen. Niet alleen rond bestuur-
lijke, financiële en organisatorische zaken. 
De basis, kern waar we voor staan, is toch 
het geloven. De kerk van de toekomst heeft 
uitstraling, raakt mensen en is betrokken 
bij het wel en wee in de samenleving en de 
dorpen. Dat gaat niet zonder inzet van gelo-
vigen, maar ook zijn pastores nodig. In Polen 
ziet hij een team van pastores en religieu-
zen die pastorale leiding geven. “In de stad 
waar mijn echtgenote vandaan komt wonen 
circa 70.000 inwoners. Er zijn denk ik zeven 
kerken en er is voor elke kerk een team aan 

pastores en religieuzen. Dat missen we hier 
en daarom is er ook zorg voor die toekomst”. 

Geloof, hoop en liefde is er gedeeld in dit 
gesprek. Het geloof dat God met ons men-
sen verbonden is en een bron van kracht 
is. De hoop dat geloven doorgaat wanneer 
mensen hun geloof serieus nemen en daar 
samen werk van maken. Centraal daarbij is 
de liefde van God die zichtbaar werd in het 
leven van Jezus. Het Evangelie roept ons, 
christenen, op om leerling van Jezus te zijn 
in liefde en dienstbaarheid. 
Dank Johannes dat je jouw geloof en talen-
ten wilt delen met ons!

Diaken Cor Peters

Raam met Heilge Geest boven de troon van Sint Petrus 
in de Sint Pietersbasiliek in Rome
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Heel lang geleden woonde er in 
Italië een rijke koopman die Pie-
tro Bernadone heette.
Hij reisde vaak naar Frankrijk en 
verdiende veel geld met het kopen 
en verkopen van mooie stoffen. 
Pietro trouwde met Donna Pica, 
een Frans meisje. Na een poosje 
werd hun baby geboren en bij het 
dopen kreeg dat zoontje de naam 
Francesco. Ze waren erg blij met 
hem en Francesco werd best ver-
wend. Hij speelde veel met zijn 
vriendjes. Toen hij groter werd 
hielden ze vaak feestjes en hij 
hoefde zich nooit ergens zorgen 
over te maken. 

Toen Francesco 21 was, kwam er 
oorlog in de stad. Als een echte 
ridder ging hij vechten tegen de 
vijand, maar... hij werd gevangen 
genomen. Hij kwam in een don-
kere vieze kerker terecht en daar 
werd hij ziek, Om niet de moed 
te verliezen maakte hij liedjes en 
vrolijkte iedereen een beetje op. 
Gelukkig kwam er vrede en Fran-
cesco ging naar huis. Toen het 
lente werd, begon hij te wandelen 
in de natuur. Hij wilde weer beter 
en sterker te worden. En toen 
gebeurde er iets wonderlijks….. 

Op een dag kwam Francesco bij 
een oud kerkje en ging naar bin-
nen. Boven het altaar hing een 
groot kruisbeeld. Hij ging bidden, 
en het was net alsof er iets in 
hem veranderde.
Hij besloot al zijn bezittingen 
weg te geven. Hij wilde leven bij 
de armen en zieken, net zoals 
Jezus. Francesco ging op reis 
door heel Italië en vertelde aan 
iedereen die het wilde horen, 
verhalen over God en Jezus en 
over alles wat op aarde leeft. En 
steeds meer mensen gingen met 
hem mee en hielpen overal de 
armen en zieken. 

Sint Franciscus
Wij noemen hem hier Sint Fran-
ciscus. Over zijn liefde voor de 
schepping en de dieren, zijn veel 
verhalen verteld. Als hij preekte, 
bleven zelfs de vogels luisteren. 
En in de stad Gubbio, waar de 
mensen doodsbang zijn voor een 
wolf, zorgde Franciscus ervoor 

dat de mensen vrede sloten met 
‘broeder wolf’.

Knutseltip: 
Zelf een 
wolfje knutse-
len? Scan de 
QR code.

Vrede en alle goeds!
Dit is de groet van Sint Franciscus en de Franciscanen 
groeten nog steeds zo. Omdat Franciscus een echte die-
renvriend is, vieren we op zijn feestdag ook Dierendag 
(4 oktober). Als echte vriend van de natuur schreef hij 
het Zonnelied. Hierin bedankt Franciscus God voor de 
mooie schepping.

Scan de QR code voor de clip van het lied.

Dank u wel
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank u wel voor de vissen in de plas
dank u wel voor de bossen en de hei 
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank u wel voor elk mens, voor ieder kind
dank u wel want U bent zo heel dichtbij 
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Feest van Sint Franciscus

werelddierendag 4 oktober

KINDERPAGINA



Er is hoop
Nu er weer meer kan en mag in de samenleving 
als het gaat om corona, komt er ook weer per-
spectief op de Wereldjongerendagen. Het voor-
uitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) 
samen te vieren ziet er weer positief uit. De 
internationale WJD zijn een jaar opgeschoven 
en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook 
daarvoor is er heel wat te beleven.
Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd 
een WJD gehouden in de bisdommen. Paus 
Franciscus verplaatste de datum van die dio-
cesane WJD van Palmzondag in het voorjaar 
naar het feest van Christus Koning in het najaar. 
Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het 
eerst op die nieuwe datum gevierd in de bis-
dommen. Het feest van Christus Koning is de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna 
begint de Advent.

WJD@Home
Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de lan-
delijke WJD@Home in het weekend van 14-16 
januari 2022. De WJD@Home worden gehou-
den op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. 
De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland 
werden gehouden was in 2019. Er waren toen 
140 deelnemers. De WJD@Home zijn de per-
fecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, 
omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en 
oude bekenden weer ziet. Er is een catechese 
van de bisschoppen, er zijn eucharistievierin-
gen, een avond van barmhartigheid en het pro-
gramma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve 
workshops.
De WJD@Home 2022 worden georganiseerd 
onder de vlag van Jong Katholiek. De organisa-
tie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen 
aanmelden voor het weekend op Ameland. De 
vorige keer was er groot enthousiasme onder 
de jongeren die deelnamen en bij iedereen die 
meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen.

Naar Ameland
De bisschoppen zetten zich graag in voor de 
editie 2022. Er zullen twee bussen rijden. Die 
pikken de jongeren op verschillende plekken in 
het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd 
is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt 
vanuit het bisdom Roermond via het bisdom 
’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht 
naar het noorden. De andere bus kan jongeren 
uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het 
bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-
Amsterdam en zo verder.

“Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat 
u gezien hebt.”

Het thema van de WJD@Home is van paus Fran-
ciscus en is een van de thema’s op weg naar de 
internationale Wereldjongerendagen in Portu-
gal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige 
van wat u gezien hebt.” Het zijn woorden van 
de verrezen Heer aan Paulus (Handelingen 26, 
16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uit-
gewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je 
band met God en in beweging komen voor je 
naaste.

WJD@Home op Ameland: 14-16 
januari 2022; Meld je vóór 4 janu-
ari 2022 aan via het inschrijffor-
mulier. 

Download de flyer van WJD@
Home.

Wereld Jongeren Dagen

De vlog hierboven laat zien hoe leuk en waardevol het is om je geloof 
samen met zoveel andere jongeren te vieren. Katholiekleven.nl maakte 
deze video van de WJD@Home 2019 op Ameland.

Bron: wjd.jongkatholiek.nl

JONGEREN



Zaterdag 4 september
19:00u., Eibergen, Woord- en communie
Diaken C. Peters

19:00u., Winterswijk, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zondag 5 september
09:30u., Aalten, Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

10:00u., Lievelde, Woord- en gebed
Werkgroep

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 11 september
19:00u., Zieuwent, Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zondag 12 september
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

09:30u., Mariënvelde, Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

09:30u., Winterswijk, Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

10:00u., Meddo, Oecumenisch
Lidy Wolters en Nando Smid

10:30u., Beltrum, Woord- en gebed
Werkgroep / Zonnebloem

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 18 september
19:00u., Eibergen, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zondag 19 september
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

10:00u., Beltrum, Oecumenisch
Ds. W. Blanken

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 25 september
19:00u., Beltrum, Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

19:00u., Meddo, Woord- en gebed
Leo Zieverink en Nelly Raben

19:00u., Zieuwent, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

19:30u., Rietmolen, Woord- en gebed
Werkgroep

Zondag 26 september
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

09:30u., Harreveld, Woord- en gebed
Werkgroep

11:00u., Lichtenvoorde, Woord- en commu-
nie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zaterdag 2 oktober
10:30u., Zieuwent, Woord- en gebed
Mw. C. Lageschaar

19:00u., Beltrum, Woord- en gebed
Mw. R. Hofman

19:00u., Eibergen, Woord- en communie
Diaken C. Peters

19:00u., Winterswijk, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zondag 3 oktober
09:30u., Aalten, Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

10:00u., Lievelde, Woord- en gebed
Werkgroep

10:30u., Neede, Woord- en gebed
Werkgroep

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong 

17:00u., Groenlo, 
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 9 oktober
19:00u., Beltrum, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

19:00u., Zieuwent, Woord- en communie
Diaken C. Peters

Zondag 10 oktober
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong 

09:30u., Winterswijk, Woord- en communie
Diaken C. Peters

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 16 oktober
19:00u., Eibergen, Woord- en gebed
Werkgroep

Zondag 17 oktober
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 23 oktober
19:00u., Beltrum, Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

19:00u., Meddo, Woord- en gebed
Anne Marie Hörning en Ida Beekman

19:00u., Zieuwent, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zondag 24 oktober
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

11:00u., Lichtenvoorde, Woord- en commu-
nie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

17:00u., Lichtenvoorde, 
Pastoor H. de Jong

Zondag 31 oktober
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Vicaris H. Pauw

09:30u., Mariënvelde, Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

10:00u., Lievelde, 
Werkgroep

10:00u., Vragender, Gebed
Werkgroep

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Vicaris H. Pauw

19:00u., Harreveld, Woord- en gebed
Werkgroep

Zaterdag 6 november
19:00u., Eibergen, Woord- en communie
Diaken C. Peters

19:00u., Winterswijk, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zondag 7 november
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong 

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 13 november
19:00u., Beltrum, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

19:00u., Zieuwent, Woord- en gebed
Werkgroep

Zondag 14 november
09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong 

09:30u., Winterswijk, Woord- en gebed
Werkgroep

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

14:00u., Beltrum, Eucharistie
Pastoor H. de Jong en 
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zaterdag 20 november
19:00u., Eibergen, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

WEEKENDVIERINGEN

Zie voor actuele gegevens over de 
vieringen onze website 
www.paulus-ludger.nl
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Zondag 21 november
09:00u., Beltrum, Woord- en gebed
Werkgroep

09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

10:00u., Lievelde, Woord- en communie
Diaken C. Peters

10:30u., Neede, Woord- en gebed
Werkgroep

11:00u., Lichtenvoorde, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zaterdag 27 november
19:00u., Groenlo, Eucharistie
Kardinaal Eijk en 
Pastoraal werkster C. Roetgerink

19:00u., Meddo, Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Lidy Dorsthorst

19:00u., Zieuwent, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zondag 28 november
09:00u., Beltrum, Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

09:30u., Aalten, Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

09:30u., Groenlo, Eucharistie
Pastoor H. de Jong

09:30u., Mariënvelde, Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

11:00u., Lichtenvoorde, Woord- en commu-
nie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

17:00u., Groenlo, Oecumenisch
Oecumenische Raad

WEEKENDVIERINGEN VERVOLG

WEEKVIERINGEN
Aalten
In de St. Helenakerk vindt wekelijks op don-
derdag om 9:00 uur, uitgezonderd 30 sep-
tember, een ochtendviering plaats.

Beltrum
Op woensdag 1 en 15 september, 6 en 20 
oktober en op 3 en 17 november is er om 
9:30 uur een viering in de OLV Tenhemel-
opnemingkerk.

Eibergen
Op donderdag 2 en 16 september, 7 en 21 
oktober en op 4 en 18 november is er om 
9:00 uur een viering in de H. Mattheuskerk. 
Op de eerste donderdag van de maand is er 
vanaf 8:30 uur aanbidding van het Allerhei-
ligste.

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 eucha-
ristieviering met om 8:30 uur de aanbidding 
van het Allerheiligste.

Lichtenvoorde
Op dinsdag 7 september, 2 november en 
iedere dinsdag in oktober wordt om 14:30 
uur de rozenkrans gebeden in de H. Bonifa-
tiuskerk in Lichtenvoorde.
Op woensdag 15 september om 14:00 uur 
een eucharistieviering met pastoor H. de 
Jong, middag van de gebedsgroep

Neede
Op dinsdag 14 september, 12 oktober en 
2 november is er om 9:00 uur een eucharis-

tieviering met pastoor H. de Jong.

Rietmolen
Op donderdag 9 september, 14 oktober en 
11 november is er om 9:00 uur een eucha-
ristieviering met pastoor H. de Jong.

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 donder-
dag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent
In de Werenfriduskerk is op woensdag 1, 15 
en 29 september, 13 en 20 oktober en op 10 
en 24 november om 9:30 uur een woord- en 
gebedsviering in de kerk.

Aalten
Donderdag 30 september om 10:00 uur 
eucharistieviering met pastoor H. de Jong 
tijdens ontmoetingsmorgen met ziekenzal-
ving.

Beltrum
Donderdag 11 november om 18:30uur Sint 
Maartenviering met mw. J. Slutter.

Groenlo
Op woensdag 8 en 22 september, 13 en 27 
oktober en 10 en 24 november zijn er om 
19:00 uur Taizé-vieringen.

Harreveld
Donderdag 9 september om 9:30 uur 
woord- en communieviering met pastoraal 
werker C. Roetgerink tijdens ontmoetings-
morgen met ziekenzalving.

Lichtenvoorde
Donderdag 23 september om 10:00 uur 
eucharistieviering met pastoor H. de Jong 
pastoraal werker C. Roetgerink tijdens ont-
moetingsmorgen met ziekenzalving.

Doopvieringen
Zaterdag 4 september, 16:00 uur, Eibergen, 
diaken C. Peters
Zaterdag 4 september, 16:00 uur, Groenlo, 
pastoor H. de Jong
Zaterdag 18 september, 16:00 uur, Lichten-
voorde, pastoor H. de Jong.
Zaterdag 25 september, 17:00 uur, Zieu-
went, pastoor H. de Jong.

Allerheiligen,
maandag 1 november
Groenlo, 19:00 uur, eucharistieviering, pas-
toor H. de Jong.

Allerzielen, 
dinsdag 2 november
Aalten, 19:00 uur, woord- en gebedviering, 
dhr. H. de Graaf.
Beltrum, 19:00 uur, woord- en gebedvie-
ring, mw. M. Heutinck.
Eibergen, 19:00 uur, woord- en gebedvie-
ring, werkgroep.
Groenlo, 9:00 uur, eucharistievie ring, pas-
toor H. de Jong.
Groenlo, 19:00 uur, woord- en gebedvie-
ring, werkgroep.
Lichtenvoorde, 19:00 uur, eucharistievie-
ring, pastoor H. de Jong.
Meddo, 19:00 uur, woord- en gebedvie ring, 
mw. L. Wolters en mw. N. Raben.
Neede, 19:00 uur, woord- en communievie-
ring, pastoraal werker C. Roetgerink.
Winterswijk, 19:00 uur, woord- en commu-
nieviering, diaken C. Peters.
Zieuwent, 19:00 uur, woord- en gebedvie-
ring, mw. M. Beerten en mw. G. Marneth.

OVERIGE VIERINGEN
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Aalten - H. HelenaAalten - H. Helena
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: vrijdag 10:00 - 11:00uur
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV TenhemelopnemingBeltrum - OLV Tenhemelopneming
Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO.0105.5020.65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en 
één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: 

Bredevoort - H. Hart en H. GeorgiusBredevoort - H. Hart en H. Georgius
Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie, neem contact op 
met parochiesecretariaat.
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Eibergen - H. MattheusEibergen - H. Mattheus
Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 13:30 uur - 15:00 uur 
Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels de Vrught

Groenlo - H. CalixtusGroenlo - H. Calixtus
Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. AgathaHarreveld - H. Agatha
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 18:00 - 19:00 uur
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. LudgerusLichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus
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: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus KoningLievelde - Christus Koning
Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde
T: 0544-37 12 64
E: lievelde@paulus-ludger.nl
Contact beheercommissie: Agnes Onstenk

Mariënvelde - O.L. Vrouw van LourdesMariënvelde - O.L. Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl 
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48 
Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de DoperMeddo - H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10.30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. CaeciliaNeede - H. Caecilia
Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
T: 0545-28 68 35
E: neede@paulus-ludger.nl
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v Paulus-Ludger Neede
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur,
vrijdagavond 18:00 - 19:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots

Rekken - HH. Martelaren van GorcumRekken - HH. Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 40, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 12 91
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Bea Bongers

Rietmolen - H. CaeciliaRietmolen - H. Caecilia
Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. R.K. Parochie HH Paulus en 
Ludger, Rietmolen
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63

Vragender - St. Antonius van PaduaVragender - St. Antonius van Padua
p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender. 
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 0544-46 46 63   
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Winterswijk - H. JacobusWinterswijk - H. Jacobus
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 10:00 - 11.00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. WerenfridusZieuwent - H. Werenfridus
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
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuis.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Zie de locatiepagina’s van de betreffende locatie op onze website https://paulus-ludger.nl voor meer informatie.Zie de locatiepagina’s van de betreffende locatie op onze website https://paulus-ludger.nl voor meer informatie.
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AALTEN
Correspondenten
Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Een warm applaus
klonk er in onze kerk toen de beheergroep 
uiteenzette wat de ontwikkelingen zijn 
nadat de kerk in februari 2022 aan de ere-
dienst wordt onttrokken. Na inventarisa-
tie tijdens bijeenkomsten met betrokken 
parochianen is duidelijk geworden dat de 
katholieke geloofsgemeenschap graag een 
gemeenschap met een eigen identiteit wil 
blijven, verbonden met en onderdeel van 
de   parochie HH. Paulus en Ludger. Af en 
toe gebedsvieringen, het morgengebed, de 
KBO, de Caritas, een onderdak voor de AA, 
de koren, parochiekamp, een kleine stilte-
ruimte in het centrum van Aalten (kapelle-
tje) en de administratie zijn daarbij kernpun-
ten die aandacht en ook ruimte vragen.
Hoe lossen we dit op? Een klein onderko-
men bouwen, gebruik maken van de ruimte 
in de Josefschool zijn opties die overwogen 
zijn. Heel erg blij zijn we met de uitgestoken 
hand van de Protestante Gemeente Aalten.  
Toen deze gemeente van onze problemen 
hoorde was er een eerste reactie; “Waarom 
komen jullie niet bij ons” ? We hebben ruim-
tes genoeg en onze bezettingsgraad wordt 
ook  kleiner vanwege het hetzelfde tijds-
beeld als in de overige christelijke kerken. 
Daling van het bezoekersaantal en minder 
kerk betrokkenheid van de jongere gene-
ratie. Na meerdere overlegmomenten is 
duidelijk geworden dat wij, de R.-K. geloofs-
gemeenschap, met dit aanbod een warm 
welkom en een goed onderdak tegemoet 
kunnen zien. Er is nog niets concreets afge-
sproken maar de uitgestoken hand geeft 
ons een heel warm gevoel. Na de vakantie 
zal het overleg verder gaan.  U hoort zeker 
nog van ons. 

Inspiratieavond
Wat nu als onze kerk gaat sluiten?
Thomas à Kempis biedt na 
550 jaar nog altijd wijze raad.
 
Inspiratie
Donderdagavond 14 okto-
ber wordt een inspirerende 
avond. De beheercommissie 
nodigt de geloofsgemeen-
schap uit om ‘bij te tanken’. 
Het is immers bekend dat de 
kerk in februari-maart 2022 
gaat sluiten. Er zijn reeds 
plannen om als Aaltense 
geloofsgemeenschap verder 
te gaan binnen de parochie 
van de HH. Paulus en Lud-
ger, maar dan zonder eigen 
kerkgebouw. Daartoe was 
op 15 juli een avond, waarop 
praktische zaken aan de orde 
kwamen. ‘De grote uitdaging 
wordt echter om gemoti-
veerd en met de kracht van 
een oprecht geloof verder 
te gaan’, zo verwoordde het 
voorganger Hans de Graaf 
in de viering op 1 augustus 
2021.

Thomas á Kempis inspireert
Het is een herdenkingsjaar van Thomas à 
Kempis. Hij leefde van 1380 tot 1471 en 
schreef in het klooster de Agnietenberg bij 
Zwolle ‘De navolging van Christus’. Het is 
een zeer inspirerend boekje, dat in zijn een-
voud nog steeds actueel is. Grote figuren 
als koning Willem I, Gandhi en Vincent van 
Gogh lazen het. Ook president Clinton nam 
in moeilijke tijden het boekje in de hand, zo 
schrijft de Amerikaan in zijn dagboek.

Modern en devoot
Thomas á Kempis hoorde bij de 
Oost-Nederlandse beweging van 
de Moderne Devotie. In de Han-
zestad Deventer was Geert Grote 
de grondlegger. De Moderne 
Devotie was een religieuze ver-
nieuwingsbeweging, trouw aan 
Rome, maar keerde zich tegen de 
misstanden in de katholieke kerk. 
Men streefde naar een innerlijk 
geloof, naar eenvoud en gemeen-
schapszin, eigenlijk de idealen van 
de eerste christenen. Zo ontston-
den er leefgemeenschappen van 
broeders en zusters, die bekend 
stonden als de broeders en zusters 
van het gemene (gemeenschappe-

lijke) leven. Ook kloosters van de Moderne 
Devotie ontstonden. Het eerste in Windes-
heim en later onder andere ook het klooster 

Nazareth bij Bredevoort (1429 - ca. 1610) in 
het huidige buurtschap ’t Klooster, dat zijn 
naam dankt aan Nazareth.
Thomas á Kempis heeft Geert Grote niet 
gekend. Hij werd geboren in het stadje 
Kempen in het huidige Duitsland, vlak over 
de grens. Op twaalfjarige leeftijd vertrok hij 
naar Deventer. Daar volgde hij onderwijs 
aan de Latijnse School. Hij maakte kennis 
met de Moderne Devotie. Toen hij 26 jaar 
oud was trad hij toe tot de Agnietenberg of 
het Bergklooster te Zwolle.

Houvast en balans
Het boekje ‘De navolging van Christus’ is de 
innerlijke zoektocht van hem naar de kern 
van het leven. Het gaat hem om de kracht 
van het geloof, dat mensen een houvast kan 
geven en balans in het leven. Thomas spoort 
de lezer aan om naar binnen te keren en te 
reflecteren op het leven van Jezus. Zo komt 
men op het spoor van datgene wat Jezus 
tijdens zijn leven moet hebben bewogen. 
Daarmee zal iets van God via de mens in de 
wereld komen. In een wereld met tegenstel-
lingen, onrust en verharding. Op dat laatste 
lijkt ook onze wereld anno 2021. Thomas’ 
boekje is na de Bijbel het meest gedrukte 
boekwerkje. Het is tegenwoordig ook her-
taald in de taal van deze tijden.
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Kernvragen en mogelijkheid
Een kerk sluiten gaat gepaard met een 
rouwproces. Hoe nu verder? Wat drijft ons? 
Dat zijn de kernvragen. Praktische oplos-
singen zijn mooi, maar ze verwaaien als los 
zand wanneer er niet een innerlijke moti-
vatie is. Een modern, eigentijds, en innerlijk 
geloof is de motor. Modern en devoot dus. 
Daarom dus deze avond op 14 oktober. 
Inloop om 19.30 uur. Wij starten om 20.00 
uur in het parochiecentrum van de kerk aan 
de Dijkstraat.
Ook parochianen uit andere dorpen zijn 
welkom.

Een vriendelijke groet,
De beheercommissie van de 

geloofsgemeenschap St.- Helena in Aalten.

Vakantie
Mijn vakantieverhaal speelt zich af in 1981. 
Ik geef toe, lang geleden, maar het had net 
zo goed nu kunnen gebeuren. Als ik denk 
aan de vluchtelingencrisis én het Jaar van 
Barmhartigheid is het nog steeds actueel.
We stonden op een kleine camping in Leng-
dorf in Oostenrijk, een soort doorgangs-
camping, waar mensen soms maar 1 of 2 
nachten bleven en dan weer verder trokken 
naar hun eindbestemming. 

Op één van die dagen, het was prachtig 
weer, zagen we een heel klein autootje, 
een Trabantje, aan ons voorbijrijden, die 
even verderop stopte. Uit de auto stapten 

een man en een vrouw en twee kleine kin-
deren. Na een poosje kwam de man naar 
ons toe en vroeg wat het tarief was van de 
camping. Daarna haalde hij uit de achter 
bak wat spullen en een heel klein tentje. 
Achteraf ontdekten we, dat de ouders in het 
tentje sliepen en de kinderen in de auto. We 
voelden ons een beetje beschaamd; wij met 
onze grote auto en een caravan.

Afijn, toen het tentje opgezet was kwam de 
vrouw naar ons toe met een pannetje met 
een soort worst erin en vroeg of we dat even 
voor haar wilden warm maken. Natuurlijk 
deden we dat, maar vroegen ons wel af: Is 
dat alles wat ze aan eten bij zich hebben? 
Dat was toch wel erg weinig voor 4 perso-
nen?!
Ik heb toen gauw een pan met aardappelen 
geschild en gekookt en een blik sperziebo-
nen opengemaakt en warm gemaakt en de 
tafel in de caravan gedekt voor 4 personen. 
Daarna hebben we ze uitgenodigd om bij 
ons te komen eten, want volgens mij hadden 
wij al gegeten. Nou, dat wilden ze maar al te 
graag, want ze hadden bijna niets bij zich. 
Terwijl zij zich tegoed deden aan het eten 
bleven wij in de voortent, zodat ze ook nog 
een beetje privacy hadden.

Ze waren ons heel erg dankbaar en ’s avonds, 
toen hun kinderen sliepen, kwam de man bij 
ons en bracht een kruik met zelfgemaakte 
wijn mee. Toen kwam hij aan het vertellen: 
In het Nederlands, dat hij had geleerd stie-

kem op het toilet met een cassettebandje en 
een zaklamp. Zijn ouders bezaten een grote 
boomgaard, maar die was door de staat 
geconfisqueerd. Zijn vrouw was arts en 
zijn oudste dochter studeerde viool, maar 
moest thuisblijven, omdat men anders bang 
was, dat ze niet terug zouden komen. De 
visums had hij na heel veel moeite en wach-
ten gekregen.
Hun eindbestemming was Ridderkerk in 
Nederland. Dit adres hadden ze gekregen 
van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs, 
die zeer bedreven waren in het smokke-
len van bijbels naar Oostbloklanden. Zeer 
gevaarlijk natuurlijk toentertijd! Het toeval 
wil, dat wij vlak vóór onze vakantie op de 
televisie een NCRV-documentaire hadden 
gezien over het smokkelen van bijbels naar 
de landen achter het IJzeren Gordijn. Wel 
heel érg toevallig!
Onze gasten hadden net genoeg geld mee-
gekregen om naar Nederland te komen. 
Voor de terugreis waren ze afhankelijk van 
de goedheid van de Nederlanders.
Terug in Nederland kregen we nog een 
kaartje waarop ze ons nog eens uitgebreid 
bedankten. Maar wat hadden we eigenlijk 
maar gedaan?! We realiseerden ons toen 
weer eens, wat een geluk we hebben dat we 
in Nederland geboren zijn.
Zo kun je zien, dat je met iets kleins mensen 
al gelukkig kunt maken!

Een parochiaan

BREDEVOORT

Correspondent
Vacature.

Katholiek Kontakt 
Omzien naar elkaar — een netwerk — ga 
spankracht niet te boven.
In Bredevoort is de rooms-katholieke kerk 
gesloten en de geloofsgemeenschap opge-
heven. Toch is het katholieke leven hier niet 
voorbij. Een groep katholieken heeft elkaar 
gevonden in een kerngroep die wij Katho-
liek Kontakt Bredevoort genoemd hebben.
Wij houden met elkaar contact 
• omdat wij katholiek zijn en blijven, ook 

zonder eigen kerk, 
• omdat wij gehecht zijn aan de katholieke 

sacramenten en rituelen, 
• omdat wij deel blijven van de grote paro-

chie van HH.Paulus en Ludger, 
• en bovenal omdat wij elkaar niet willen 

loslaten als Bredevoortse geloofsge-
meenschap die al zo oud is.

Katholiek Kontakt Bredevoort (KKB) is een 

netwerk van katholieken in Bredevoort. Als 
we elkaar nodig hebben, kunnen we elkaar 
snel vinden. Momenteel bestaat de kern-
groep uit 17 personen. Een aantal heeft een 
functie, bijvoorbeeld koorlid, lektor, zie-
kenbezoekster; anderen niet. Wij houden 
contact via e-mail en groeps-app. Wij willen 
enkele vieringen per jaar organiseren en wij 
willen klaar staan bij zie-
kenbezoek, een begrafe-
nis, kerkhofonderhoud of 
het bezorgen van dit kerk-
blad. Maar we moeten niet 
te veel willen: Ga je span-
kracht niet te boven!
Wij zoeken ook samen-
werking met de Protes-
tantse Gemeente Brede-
voort (PGB). Momenteel 
vinden er heel positieve 
gesprekken plaats met de 
Protestantse Gemeente.
Je aansluiten bij Katholiek 
Kontakt Bredevoort kán. 
Neem dan contact op 

met Jos Wessels: jos.wessels.bredevoort@
gmail.com of 06-20358315.
Katholiek Kontakt heeft ook op zich geno-
men om dit nieuwe kerkblad te blijven ver-
spreiden op circa 135 adressen in Brede-
voort. Via dit blad willen we u geregeld op 
de hoogte houden van onze activiteiten.

Katholiek kontakt, op 3 juni bijeen in de Sint Joriskerk
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GROENLO

Correspondent
Vacature

Klok en klepel
Afgelopen jaar zijn de drie luidklokken 
voorzien van een nieuwe klepel. Deze 
klepels werden aan de buitenkant van de 
toren naar boven gehesen. 

Klokken
In februari 1943 werden de twee kerk-
klokken (Edelbrock klokken) “gevorderd” 
door de Duitse bezetter en omgegoten tot 
oorlogsmaterieel. Op de dag van de bevrij-
ding van Groenlo, 31 maart 1945, wordt de 
toren van de kerk nog doorboord door gra-
naatvuur van de Engelse troepen, die dach-
ten dat er zich Duitsers schuil hielden.
In 1947 zijn er met ingezameld geld én een 
eigen bijdrage van Deken Hooijman, drie 
nieuwe klokken geïnstalleerd in de kerkto-
ren. Een houten wenteltrap voert omhoog 
naar de klokkenstoel, een grote open ruimte 
waar de drie luidklokken in een metalen 
klokkenstoel hangen.
Elke klok heeft een naam en een opschrift. 
In volgorde van grootte:
• Calixtusklok, 2.700 kg zwaar. Op deze 

klok het opschrift: Esto nobis patrone 
hujus loci defensor a malo belli. (Wees 
voor ons, patroon van onze plaats, een 
verdediger tegen het kwaad van de oor-
log).

• Mariaklok weegt 1.900 kg en draagt 
als opschrift: Te voco voce pia, te laudo 
sancta Maria tu nos a cuntus alma tuere 
malis. (Ik roep U met vrome stem, ik prijs 

U, heilige Maria, wilt U, verhevene, ons 
beschermen tegen alle kwaad).

• Jozefklok is 1.350 kg zwaar en vermeldt 
de tekst: Tu nos ab hoste protege et hora 
mortis suscipe. (Gij, bescherm ons tegen 
de vijand en neem ons op in het uur van 
de dood).

Klepels
Ook de klepels van de klokken zijn geen 
lichtgewichten. De klepel van de grootste 
klok weegt 96 kilo, die van de middelste 63 
kilo en de lichtste is voor de kleinste klok en 
weegt 46 kilo.
Voor de klepels in de klokken zijn geplaatst 
heeft pastoor De Jong de klepels gezegend.

Gebruik klokken
“Waarom slaat de klok bijvoorbeeld om half 
2 twee keer en om half 11 elf keer en niet 1 
keer?”
Op het volle uur wordt een klok met zwaar 
geluid gebruikt en op het halve uur een klok 
met een lichtgeluid. Hetzelfde geIdt voor 
het slaan om kwart over en kwart voor het 
hele uur.
Dit gebruik van zware of lichte klokken om 
te slaan dateert uit het verleden. Dan hoor-
den de mensen, die toen nog niet zo gehaast 
waren, of het bijvoorbeeld half 12 was. Zij 
hadden dus nog een half uur de tijd totdat 
het twaalf uur zou zijn, zodat ze op tijd thuis 
konden zijn voor de warme maaltijd.
Dit komt bij veel uurwerken met 2 verschil-
lende toonsoorten voor. Het oude uurwerk 
op de uurwerkzolder laat dit ook heel dui-
delijk zien.

Scan de QR code 
om de klokken te 
zien en te horen luiden of ga naar
youtube.com/watch?v=O35eRQUCYZI

HARREVELD

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

Nieuwsbrief
U was gewend om de intenties en de namen 
van de overledenen in het Ludgerblad aan te 
treffen. Vanaf nu worden deze in de nieuws-
brief vermeld. U kunt zich op de website van 
de parochie, www.paulus-ludger.nl, aanmel-
den voor deze nieuwsbrief. U ontvangt deze 
dan maandelijks via de mail. Achter in onze 
kerk zullen ook enkele gedrukte exempla-
ren worden neergelegd.
Zie pagina 2 voor het aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Ook het verslag van de zomerviering en de aankondiging van de najaarsviering

kunt u in de nieuwsbrief lezen
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LICHTENVOORDE
Correspondent
Vincent Stapelbroek
Webredacteur: Guus Hulshof
E: guushulshof@live.nl

Oogstdankviering
Danken voor de oogst gaat over de verbin-
ding
In Lichtenvoorde wordt een oude traditie 
in ere gehouden: de oogstdankviering. De 
eucharistieviering op zondag 3 oktober 
begint om 11.00 uur en is voorbereid door 
de pastoraatgroep. 
Nadat in het voorjaar gebeden wordt om 
zegen voor een goede oogst, wordt in het 
najaar gedankt. In de Protestantse geloofs-
gemeenschappen spreekt men van de Bid-
dag voor Gewas en Arbeid en de Dankdag 
voor Gewas en Arbeid.
Zo’n dankzegging is niet alleen iets voor 
boeren en tuinders die prominent hun kis-
ten met de gaafste agrarische producten 
tonen. Oogsten is danken voor al het goede 
dat de aarde voortbrengt en dat wij door 
mensenhanden als gaven van de Schepper 
mogen ontvangen.
Dat wij kunnen eten en drinken van wat de 
aarde voortbrengt is niet vanzelfsprekend. 
De vorige twee zomerseizoenen waren voor 
onze Achterhoek kurkdroog. Onlangs leden 
veel gebieden in het zuiden en langs de 
grote rivieren onder een enorme watertoe-
voer. Bijna dagelijks vernemen we berich-
ten over weersextremen in de hele wereld. 
Met al onze moderne technieken blijven we 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Danken voor de oogst gaat ook over saam-
horigheid en solidariteit. Het gaat over 
mensen die elkaar ontmoeten en onder-
steunen. In mijn eerste parochie te Buren-

-Geldermalsen in de West-Betuwe was het 
voor mij een bijzondere ervaring om mee te 
helpen bij het binnenhalen van de oogst: het 
plukken van peren en appels. De bijzondere 
sfeer trof me en is me altijd bijgebleven. 
Blijdschap, opluchting en trots maar ook 
verwondering over wat de aarde kan voort-
brengen. Dat gaat over méér dan een bio-
logisch proces en een bedrijfsvoering. Een 
boomgaard wordt het hele jaar met zorg 
omgeven. Er komt heel wat bij kijken vóór 
je kunt oogsten. En dan nog blijven er risi-
co’s: een ziekte aan het gewas of één straffe 
hagelbui in het voorjaar kan al funest zijn. 
God geeft ons heel veel. Ook het vermogen 
om te werken voor de oogst, om onze ken-
nis, talenten en vaardigheden daarvoor in 
te zetten. Iedere bijdrage aan onze samen-
leving in zorg, dienstverlening, mantelzorg 
en noem het maar op, is een bijdrage om te 
werken voor de oogst en te leven in verbin-
ding met anderen en om mensen te dienen. 
Danken voor de oogst, voor Gods schepping 
en het werk van mensen is niet alleen een 

lofprijzing maar ook een aansporing om aan-
dacht te schenken aan de noden van onze 
medemensen. Daarom zamelen we juist bij 
de oogstdankviering ook houdbare produc-
ten in voor de Voedselbank Oost-Achter-
hoek, waarop helaas steeds meer mensen 
genoodzaakt zijn een beroep te doen. Dan-
ken voor de oogst gaat samen met het uitde-
len van de gaven die je gekregen hebt. Denk 
hierbij ook aan het bezoeken van mensen 
die het moeilijk hebben, het sturen van een 
kaartje naar iemand die ziek is of het onder-
steunen van een goed doel. Zo komt er ver-
binding tot stand, met de aarde, met onze 
Schepper en met elkaar. Dat mogen we met 
dankzegging vieren.

Pastoor H.A.M. de Jong

MEDDO

Correspondent
Joep Dorsthorst, T: 0543 - 56 94 72

Een nieuw blad
Met de start van het nieuwe parochieblad 
is het (even) wennen van wat er wel en niet 
geplaatst kan worden in dit blad. In het ver-
leden vroegen we aandacht voor diegene 
die zijn overleden en ook de (mis) gebedsin-
tenties werden daarin vermeld. Deze moe-
ten wij, als ik het goed begrijp nu plaatsen 
in de nieuwsbrief. De grote vraag daarbij is 
hoe bereiken wij onze gelovigen? Wie heeft 
er een abonnement op deze nieuwsbrief. En 
wie heeft er geen internet?

Vooral de ouderen onder ons hebben daar-
voor geen computer/laptop. En dan wordt 
het moeilijker om deze op die manier te 

bereiken. In het verleden hebben we altijd 
gewerkt met een inlegvel in het parochie-
blad waarop we informatie konden plaatsen 

Zie onze nieuwe digitale nieuwsbrief voor meer 
informatie over de ontmoetingsmorgen. 
Op pagina 2 ziet u hoe u zich kunt abonneren.
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maar ook dit wordt lastiger omdat deze nog 
maar 5 maal per jaar uitkomt.
Hoe zich één en ander zich verder ontwik-
kelt is nog maar de vraag. Vast staat dat het 
aantal parochiebladen sterk verminderd 
is. Van 320 in het begin naar 245 nu. Wat 
dat betreft maken wij ons grote zorgen in 
hoeverre er nog meer afzeggingen komen 
wanneer binnen afzienbare tijd er hier geen 
kerkdiensten meer worden gehouden in 
onze kerk. Velen zijn nu al afgehaakt door 
het coronavirus en we zijn bang dat deze 
niet meer terug komen naar onze gebeds-
vieringen.

Ook voor mij als contactpersoon gaat er 
veel veranderen. Vanaf 1 juli ’21 ga ik niet 
meer voor in gebedsvieringen, avondwakes 
en uitvaarten. Daarnaast heb ik aangegeven 
om ook andere taken en functies op een 
laag pitje te zetten. Op de achtergrond blijf 
ik nog wel werkzaam en zal daar als contact-
persoon een aantal zaken coördineren en 
voorbereiden.
Welke functie ik daarvoor krijg is niet 
geheel duidelijk omdat de pastoraatgroep 
is opgeheven en ik geen zitting heb in de 
beheercommissie. Vanaf 2006 heeft de pas-
toraatgroep een duidelijke functie gehad 

op het gebied van het pastoraat en liturgie. 
Met de laatste fusie is daar ook een einde 
aan gekomen.
De invulling van mijn privéleven krijgt ook 
een andere prioriteit, ik ga meer ‘leuke’ din-
gen doen. Na dertig jaar beschikbaar zijn 
geweest moet dat ook kunnen. Er wordt 
wel eens gezegd: op je hoogtepunt moet 
je stoppen. Dat hoogtepunt hebben we in 
2014 gehad met ons 150-jarig jubileum. Het 
is nu wel een onzekere toekomst die ons te 
wachten staat.

Joep Dorsthorst

NEEDE

Correspondent
Vacature

Het parochieblad
In de Binding van juli/augustus is door de 
beheercommissie gevraagd of er behoefte 
is om het nieuwe parochieblad op papier 
te ontvangen. Daar is door velen op gere-
ageerd. Echter, op verzoek van de redactie 
om de eerste nummers van “de Verbinding” 
breed te verspreiden om er kennis mee te 
maken is toch voor een ander aanpak geko-
zen. Daarom ligt dit blad ook zonder aan-
melding nu voor u. Wij hopen dat u het wilt 
blijven ontvangen, zo niet dan kunt u zich 
afmelden via het locatiesecretariaat.

Kerk en Achterhuis
De werkgroep ”De Kerk” heeft overleg 
gehad met het parochiebestuur aangaande 
de toekomst van het kerkgebouw, de pasto-
rie en het achterhuis. Het plan wordt steeds 
concreter maar er moet nog veel worden 
gewikt en gewogen voor er definitieve 
besluiten kunnen worden genomen. Als het 

plan slaagt om de gebouwen te behouden 
voor de gemeenschap in Neede, dan zul-
len we wel een beroep moeten doen op uw 
steun. Nieuws omtrent de vorderingen van 
het overleg “kerk-complex” zullen we via 
deze info kanalen laten weten.

Bron: kerkfotografie.nlBron: kerkfotografie.nl

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het 
Achterhuis. Kijk op www.inloophuisneede.nl Achterhuis. Kijk op www.inloophuisneede.nl 
voor meer informatie.voor meer informatie.

WINTERSWIJK

Correspondent
Wilhelmien Wolters
E: winterswijk@paulus-ludger.nl

Parkeerplaatsen
De werkzaamheden rond het vrijheidspark 
lopen ten einde. Na het verwijderen van 
de parkeerplaatsen achter de H. Jacobus-
kerk zijn er 6 plaatsen gerealiseerd naast 

de kerk aan de zijde van de Wieringastraat. 
Deze zijn alleen bedoeld voor kerkbezoe-
kers voor wie de loopafstand vanaf de par-
keerplaats aan de Jeudgkerkstraat te ver is. 
Vanaf de parkeerplaats kan men via de trap 
naar de ingang van de kerk aan de zijde van 
de Misterstraat. De parkeerplaats is enkel 
bereikbaar als er een viering in de H. Jaco-
buskerk wordt gehouden .

Beheercommissie. Harrie Stotteler.

Verzoekje
Als jullie als werkgroep of u als parochiaan 
iets met ons wilt delen dat in het belang is 
voor de parochie, laat het dan weten via: 
winterswijk@paulus-ludger.nl.
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Project vitaliteit
In mei is een kleine groep gelovigen samen 
met diaken Cor Peters bij elkaar gekomen 
om met elkaar van gedachten te wisselen 
hoe in brede zin een impuls gegeven kan 
worden aan versterking van  de geloofs-
gemeenschap Winterswijk. Het moge 
duidelijk zijn dat onze geloofsgemeen-
schap het niet makkelijk heeft en we 
elkaar dus moeten versterken.

Dat heeft geresulteerd  in een bijzonder 
goede bijeenkomst waar met vijf mensen 
gesproken is over zaken als een diaconaal 
centrum, oecumene, het (persoonlijke) 
geloofsgesprek, de plaats van ons kerk-

gebouw in Winterswijk en samenwerking 
in de regio met onze buur-geloofsgemeen-
schappen.
Hoe klein het groepje ook was, iedereen 
was verrassend enthousiast en dat heeft er 

toe geleid dat wij 18 augustus 2021 weer 
opnieuw bij elkaar gekomen zijn..
Wij zijn op zoek naar meer mensen die 
samen met ons het belang van de vitaliteit 
een warm hart toedragen.

Heb jij belangstelling? Neem dan 
contact op met 
Cor Peters, T: 06-5103 6579  
E: c.peters@paulus-ludger.nl of 
Frank  Peeters, T: 06-304 606 88 
E: peetf@xs4all.nl

Cor Peters
Frank Peeters

Afbeelding: 3eenheidparochie.nl

ZIEUWENT

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

Een warm weerzien
Zondag 15 augustus 2021, het feest van 
Maria tenhemelopneming: een bijzon-
dere dag voor de geloofsgemeenschap in 
Zieuwent. En zeker voor de ‘kinderen’ van 
de familie Doppen. Op de verjaardag van 
hun overleden vader Henk, kunnen zij her-
nieuwd kennismaken met hùn Maria. Het 
beeld uit hun jeugd, dat de laatste jaren 
zoveel omzwervingen heeft gemaakt. Er 
waren al zes hoofdstukken over te lezen in 
het parochieblad. En dan, eindelijk, vandaag 
het slotverhaal. 
De viering op deze zondagochtend staat 
bijna helemaal in het teken van onze Moe-
der Gods. Niet alleen in het Evangelie, maar 
bijvoorbeeld ook in de mooie liedteksten, 

gezongen door dames en heren van het 
koor. Tijdens het slotlied ‘Lied van de kaars’ 
lopen alle aanwezigen, in processie, met een 
brandend kaarsje naar achteren waar het 
Mariabeeld nog onder een doek verscho-
len staat. Daar vertelt Henry Waalderbos 
(beheercommissie) over de geschiedenis 
van het beeld en de schenking ervan door 
de familie Doppen: “Het beeld heeft in de 
loop der jaren heel wat teweeg gebracht. Zij 
was de inspiratiebron voor de ontwikkeling 
van de prachtige fietsroute die start op ons 
kerkplein en voert ‘Langs kerken, kruisen 
en kapelletjes’ in en om Zieuwent en Ma ri-
envelde. De samenwerking hiervoor, van 
de Werenfriduskerk, Oudheidkundige Ver-
eniging Züwent en gemeente Oost Gelre, is 
ontzettend goed verlopen. Helaas gooide 
corona te veel roet in het eten… we kon-
den alleen de geplande feestelijke opening 
van de route vorige zomer door laten gaan, 
met maar een beperkt aantal aanwezigen. 

De onthulling van het gerenoveerde Maria-
beeld moest wachten op betere tijden.” En 
dan is het lang verwachtte moment aange-
broken: het doek glijdt naar beneden en… 
Maria straalt ons toe, in al haar eenvoud 
en glorie. Een sfeervolle en toch ook inge-
togen gebeurtenis, waarbij een dankwoord 
van de kinderen Doppen niet ontbreekt. En 
dat Omroep Gelderland aan dit bijzondere 
verhaal aandacht wil besteden, maakt het 
voor de familie nog een beetje feestelijker. 
Met de komst van dit Mariabeeld, is aan 
het interieur van de H. Werenfriduskerk in 
Zieuwent weer een pareltje toegevoegd.
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Matthäus Passion
Afgelopen jaar is door de coronamaatrege-
len de uitvoering van nogal wat culturele 
evenementen komen te vervallen. Zo ook 
de uitvoering van de Matthäus Passion van 
Johan Sebastian Bach. Een alternatieve 
oplossing is gevonden. In 2021 biedt Zieu-
went de unieke gelegenheid is om dit mees-
terwerk toch nog te beluisteren. 
De Matthäus Passion die op 10 april 2020 in 
de sfeervolle Werenfriduskerk in Zieuwent 
uitgevoerd zou worden, is verplaatst naar 
de zaterdag vóór Allerzielen: op 30 oktober 
aanstaande. De organisatie van Paaspop 
Klassiek denkt hiermee een passende dag 
te hebben gevonden als een goed alterna-
tief voor een uitvoering op Goede Vrijdag. 
“Op Allerzielen gedenken we de overlede-
nen van het afgelopen jaar. De Matthäus 
Passion vormt in muzikale beleving een pas-
sende omlijsting van dit gedenken.” Pasen 
en Kerstmis hebben nog nooit zo dicht bij 
elkaar gelegen.
Aan de uitvoering van Bachs Matthäus Pas-
sion werken internationale solisten mee. 
Barokorkest La Sorpresa, de koren Vocaal 

Ensemble Ex Arte en Concentus Cantzione 
spelen de muziek van dit meesterwerk. Het 
geheel staat onder de bezielende leiding 
van dirigent Emile Engel uit Lichtenvoorde. 
Tegen de achtergrond van de Werenfri-
dus maakt dit klassieke concert uniek in 
heel Nederland. In een concertzaal zullen 
de klanken nooit zo intens tot bezoekers 
doorklinken. De Matthäus Passion heeft 
Bach immers geschreven voor de vesper op 
Goede Vrijdag. Het vertelt het lijdens- en 
stervensverhaal van Jezus Christus als in 
het evangelie volgens Matthäus. 
Voor meer informatie en de kaartverkoop 
voor de concerten ga naar de website www.
paaspoopklassiek.nl. De voorverkoop van 
de Matthäus Passion is reeds gestart.
De concerten van Paaspop Klassiek vinden 
alleen plaats als dit mogelijk is in verband 
met de coronamaatregelen en dus veilig kan 
voor musici, publiek en vrijwilligers.
Zie de nieuwe digitale nieuwsbrief voor 
meer informatie en de komende concerten 
van Paaspop Klassiek.
Op pagina 2 kunt u zien hoe u zich kunt 
abonneren op de nieuwsbrief.

De Matthäus Passion, de hoogmis van Bach ‘mag’ 
weer worden uitgevoerd. 

Foto: PR Paaspop Klassiek

PROJECT LOKAAL GELOVEN

In de pastorale en bestuurlijke beleids-
plannen van 2018 zijn er belangrijke lijnen 
uitgezet voor de toekomst van geloven en 
geloofsgemeenschappen. Het pastorale 

aanbod en met name de viering van de 
sacramenten worden geconcentreerd in 
een 6-tal kerklocaties. De overige 10 kerken 
zullen uiterlijk voor 1-1-2026 worden geslo-

ten. Dit proces is in gang. Dit 
jaar zijn de kerken in Vragen-
der, Bredevoort en Rekken 
aan de eredienst onttrok-
ken en hebben een andere 
bestemming gekregen. Ker-
ken worden gesloten, maar 
geloven gaat verder. Voor 
alle geloofsgemeenschap-
pen geldt dat lokaal geloven 
afhankelijk is van vrijwilligers 
en de draagkracht lokaal.

Werkgroep
Het pastorale team heeft een 
werkgroep samengesteld die 
met parochianen van de 16 
geloofsgemeenschappen wil 
nadenken over de manier 
waarop er vorm en inhoud 
gegeven kan worden aan 
“lokaal geloven”.
Alle plaatselijke geloofsge-
meenschappen verkeren 
in een min of meer verge-
lijkbare positie. Wij zijn ons 
bewust dat we veel van 
elkaar kunnen leren en dat 
we elkaar van dienst kunnen 

zijn, vanuit de ervaringen die we als gelovige 
tot nog toe hebben.
Vragen die we ons stellen zijn onder andere: 
Hoe kunnen we samen werken aan verdie-
ping van ons geloof? Hoe kunnen we onze 
geloofsgemeenschap versterken in haar 
opdracht “leerling van Jezus Christus te 
zijn”? 

Meedoen
Wilt u meedenken over deze en andere 
vragen rond geloven en toekomst van de 
geloofsgemeenschap? Weet u welkom voor 
een avond van ontmoeting, verkenning en 
inspiratie rond geloven en toekomst.
Neemt u dan vóór 27-9-2021 even contact 
op met de mensen van uw beheercommis-
sie. Contactgegevens van de locaties vindt u 
op www.paulus-ludger.nl

Bijeenkomst
De ontmoetingsbijeenkomst vindt plaats 
op: maandag 11-10-2021 en zal gehouden 
worden in het Bernard Vos Clubhuus, Berg-
straat 5 in Lievelde. Vanaf 19:15 uur is de 
inloop met koffie/thee. De avond begint om 
19:30 uur en eindigt uiterlijk 22:00 uur.

De voorbereidingsgroep lokaal geloven
Simone Meijerink

Peter Müller
Musie Sium

Cor Peters, diaken

LOCATIES25 / de Verbinding



Allerheiligen
Het goede voorbeeld
Wij eren op deze feestdag allen die voor eeuwig bij God leven, of zij 
nu heilig verklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die 
Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God. Het zijn 
middelaars voor de biddende kerk op aarde en voorsprekers voor 
ons bij God.
Heiligen zijn mensen die zich sterk hebben ingezet voor het christe-
lijk geloof. Vaak hebben ze hun leven er zelfs voor opgeofferd. Dan 
worden ze martelaren genoemd. In ieder geval gaven ze het goede 
voorbeeld en hebben ze dikwijls wonderen verricht. Na hun dood 
worden deze mensen al snel vereerd. Want katholieke mensen gelo-
ven dat heiligen bemiddelen bij een vraag of een verzoek aan God. 
Onze naam kan verbonden zijn met een heilige. Veel heiligen heb-
ben een speciale feestdag. Denk maar aan Sint-Franciscus, Sint-Ni-
colaas en SintMaarten. Allerheiligen is voor álle heiligen, de naam 
zegt het al. Maar speciaal voor de heiligen die geen eigen herden-
kingsdag hebben.
Christenen vinden het belangrijk de doden te herdenken. Want wie 
sterft is niet helemaal weg. Allerzielen is nog zo’n feest dat daarover 
gaat.

Allerzielen
Blijf in liefde verbonden
Op 2 november, daags na Allerheiligen, bidt de Katholieke Kerk voor 
alle overledenen en speciaal voor gestorvenen die nog niet bij God 
in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op 
deze Allerzielendag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. 
Bloemen worden neergezet. Kaarsen worden ontstoken, voor al 
die geliefde mensen die langer of korter geleden gestorven zijn. Je 
staat weer even stil bij díe mens: je partner, je ouders, kind, vriend 
of vriendin. We vergeten hen niet. Ook al gaat je leven weer door en 
hopelijk is er weer balans in het leven van de nabestaanden geko-
men. Ondanks leegte en gemis. Lege plekken die gevuld zijn met 
dankbare herinneringen aan de mens die hij/zij voor je is geweest.

Met de liefde die de Vader mij heeft toegedragen, heb Ik jullie lief-
gehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. Als je mijn opdracht 
ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, zo is het 

ook met mij: Ik heb de opdracht van mijn Vader ter harte genomen 
en daarom blijf ik in liefde met Hem verbonden. Dat alles zeg ik 
opdat mijn vreugde ook jullie vreugde mag zijn, en jullie vreugde 
volkomen mag worden. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar lief-
hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. (Johannes 15)

We horen Jezus in het Johannes evangelie praten over de liefde. 
Liefde die alles bindt. Uit liefde zijn mensen tot grote dingen in staat. 
Hoe je bijvoorbeeld als naaste uit liefde de ziekteperiode samen 
bent door gekomen: de liefdevolle zorg. Liefde is het sleutelwoord 

tot leven. Liefde verbindt 
mensen. Zo is het ook met 
God en de mensen, zegt 
Jezus. Neem de opdracht 
tot liefde serieus; daarmee 
volg je Jezus op zijn weg. En 
die brengt ons uiteindelijk in 
Gods Rijk van Licht en vrede 
voor altijd.
God liefhebben en de naaste 
als jezelf. Dat zijn de twee 
belangrijkste geboden.
Daar waar mensen zo met 
elkaar omgaan, daar is God 
in hun midden.
Dat wij uit eerbied voor 
onze doden in liefde met 
elkaar verbonden blijven.
In het vieringen rooster op 
de www.paulus-ludger.nl 
vind je alle informatie over 
Allerzielenvieringen in de 
geloofsgemeenschappen.
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Net als vorig jaar waren er ook dit jaar geen 
grote pelgrimages naar de Mariaheiligdom-
men als Lourdes, Fatima, Banneux en Keve-
laer. Normaal gaan honderden pelgrims met 
bussen, treinen en vliegtuigen op bedevaart. 
Velen die ziek zijn trekken naar Lourdes om 
bij de grot te bidden en om door de grot te 
trekken om daar door Maria de Heer te ont-
moeten als Rots en Redder. Naar Kevelaer 
trekken mensen om steun en troost te zoe-
ken en vinden deze bij Maria, de Troosteres 
der Bedroefden. In Banneux eren pelgrims 
Maria als de Maagd der Armen. Bij de bron 
komt men bidden en zich laven aan de liefde 
van Maria. In Fatima verscheen Maria aan 
drie herderskinderen en staat het Onbe-
vlekt Hart van Maria centraal samen met 
haar oproep om te bidden voor bekering en 
de zielen in het vagevuur.

Maar naast alle georganiseerde pelgrima-
ges die geen doorgang kunnen vinden heb-
ben we wél de mogelijkheid om ‘even’ en in 
eigen omgeving Maria op te zoeken. In al 
onze kerkgebouwen vinden we haar beel-
tenis terug en hebben we de mogelijkheid 
– vaak buiten vieringen om – om te bidden 
en een kaarsje op te steken. Maria ontvangt 
u graag. Veel geloofsgemeenschappen in 
onze parochie hebben in de oktobermaand 
een bijzondere aandacht voor onze hemelse 
Moeder Maria, die onze gebeden en inten-
ties door haar voorspraak kracht bijzet. 

Onze aartsbisschop kardinaal Eijk moe-
digde ons in de meimaand aan om in deze 
tijd waarin het coronavirus rondwaart, de 

rozenkrans te bidden. Hij 
schreef:
“In alle Mariabedevaartplaat-
sen ter wereld wordt deze 
maand veelvuldig de rozen-
krans gebeden mede tot 
intentie van de overwinning 
op de coronaviruspandemie. 
Ook de talrijke slachtoffers 
die de dood hebben gevonden 
en vinden door de besmetting 
met dit virus worden aan de 
voorspraak van Maria toever-
trouwd, opdat zij hen tot de 
poort van de hemel geleidt. 
Hierbij roep ik alle gelovigen 
in het Aartsbisdom Utrecht 
op in gebed met elkaar ver-
bonden te zijn dat de corona-
viruspandemie spoedig over-
wonnen zal worden, in het 
bijzonder door het bidden 
van de rozenkrans. Laten we 
daarbij zeker ook denken aan 
en bidden voor de allerarm-
sten die alle noodzakelijke 
medische zorg en andere 
hulp ontberen. Bidden we ook 
voor allen die eenzaam zijn, 
wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen 
dragen van het coronavirus. Moge de Heer 
hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. 
Laten wij ook bidden dat veel mensen in 
deze duistere tijden weer leren hun leven in 
Gods hand te leggen op voorspraak van de 
H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.”

Het rozenkransgebed is in al zijn eenvoud 
een heel krachtig gebed dat dagelijks door 
miljoenen mensen over de hele wereld wordt 
gebeden. Het gaat bij dit gebed niet om het 
plichtmatig en gedachteloos opdreunen van 
Weesgegroetjes, dat menigeen doet denken 
aan ‘de kokosmat van vroeger’. Tijdens het 
herhalen van het Weesgegroet sta je stil bij 
een gebeurtenis uit het leven van Jezus en 
Maria. Jezus verlost ons op een manier die 
we alleen maar stap voor stap kunnen leren 
begrijpen. Dat doen we door in ons gebed 
door te laten dringen wat Hij voor ons doet. 
Maria is hierbij onze gids. In veel geloofsge-
meenschappen van onze parochie komen 
mensen samen om de rozenkrans te bidden 
of in een Mariaviering. Zie hiervoor het vie-
ringenrooster of de nieuwsbrief. Wij ope-
nen en sluiten de Rozenkransmaand met 
een Marialof op respectievelijk zondag 3 
oktober in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo 
en 24 oktober in H. Bonifatiuskerk te Lich-
tenvoorde. Beide keren aanvang 17:00 
uur. De roos is het symbool voor Maria. De 
rozenkrans is een krans van gebeden die we 
haar kunnen aanbieden terwijl we vragen 
om haar gebed. Maria wacht op ons. Komt 
ook u Maria groeten?

Pastoor H.A.M. de Jong

Rozenkransmaand - Maria wacht op ons
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Heilig Vormsel 2021
Het is toch gelukt! De vormelingen die in 
november 2020 het sacrament van het 
vormsel zouden ontvangen, mochten dat 
nu ontvangen op zaterdag 12 juni 2021 van 
Mgr. Woorts. Na een inspirerend en enthou-
siast weekend - een driedaagse voorberei-
ding - waarin de tieners God leren kennen 
als een persoonlijke en liefdevolle God, 
waren ze er klaar voor. 

Aanmelden
Voor de nieuwe groep kan worden aange-
meld. Dit kan digitaal via de website http://
www.paulus-ludger.nl
Aanmelden vóór 30 september 2021.

Voorbereiding
Opnieuw zullen we op een eigentijdse, cre-
atieve, interactieve en afwisselende manier, 
ons gaan voorbereiden gedurende drie 
dagen. 
Eén weekend boordevol leuke activiteiten, 
sport, spel en creatieve opdrachten. We 
hopen opnieuw bijzondere momenten te 
mogen beleven en te mogen delen. Als je 
mee wilt doen aan dit gezellige en leerzame 
weekend, geef je dan op via de website of je 
kunt iedere ochtend bellen met het paro-
chiesecretariaat op nummer 0544-46466. 
Een ‘cool weekend’ zo zeggen de tieners zelf. 
Voorbereidingsweekend 2021 is op 12, 13 
en 14 november 2021 in Beltrum. 

Vormselviering
De viering van het heilig Sacrament van het 
Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 27 
november 2021 om 19.00 uur in de Calix-
tusbasiliek van Groenlo. Mgr. Eijk zal in deze 
viering hoofdcelebrant zijn.

Eerste Communie
Na twee trajecten in coronatijd die ondanks 
alle beperkingen goed geslaagd mogen 
heten, gaan we vol inspiratie en goede moed 
voor de volgende groep jonge parochianen 
die voor de eerste keer hun heilige commu-
nie willen ontvangen. 

Voorbereiding
Op zo’n belangrijk moment in je leven bereid 
je je natuurlijk graag goed voor. Dat vinden 
wij ook van grote waarde en daarom bieden 
we graag een voorbereidingstraject aan in 
de maanden januari t/m juni 2022. 

De communievieringen worden gepland in 
de zogenaamde Paastijd van het kerkelijk 
jaar, voor 2022 is dat tussen zondag 24 april 
en zondag 19 juni op Sacramentszondag. 
Exacte data en tijden volgen later. 
Het communietraject met de kinderen zal 
starten in januari 2022. 

In november 
zal de eerste 
o u d e r a v o n d 
plaatsvinden 
voor degenen 
die zich heb-
ben aange-
meld. Iedere 
d e e l n e m e r 
ontvangt dan 
een planning 
voor de voor-
bereiding en 
de vieringen. 

Informatieavond
Wie vooraf meer algemene informatie wil 
is van harte welkom op de informatieavond 
van woensdag 6 oktober 2021 in de St. 
Calixtusbasiliek te Groenlo van 19.30 uur 
tot 20.30 uur. 

Aanmelden
Aanmelden kan ook direct digitaal tot 20 
oktober 2021 via de website http://www.
paulus-ludger.nl of iedere ochtend via het 
parochiesecretariaat, T: 0544 - 46 46 63. 

Cursus lectoren
Luisteren naar de Heilige Schrift is een 
wezenlijk onderdeel van de Christelijke 
liturgie. Christus zelf spreekt tot ons als 
zijn Woord klinkt in de Kerk wereldwijd. Hij 
spreekt ons aan en heeft een Boodschap 
voor ons. 

Door de wijze waarop de lector-lectrice 
leest zullen de woorden van de lezing ons 
helpen om die Boodschap te verstaan en om 
er warm voor te lopen. De lector of lectrice 
leent als het ware zijn of haar stem aan het 
Woord van God. Omdat wij dit een belang-
rijke en eervolle taak en een dienst aan de 
gemeenschap vinden heeft het pastoraal 
team alle lectoren/lectrices uitgenodigd 
voor een bijeenkomst die in het teken staat 
van hun taak in onze geloofsgemeenschap-
pen binnen de parochie HH. Paulus en Lud-
ger. 
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zater-
dagmiddag 25 september 2021.
 

Ruim voor aanvang van de bijeenkomst 
staat de koffie/thee klaar, zodat mensen 
ook elkaar kunnen ontmoeten en spreken, 
nu het weer kan en mag met vanzelfspre-
kend inachtneming van de algemene regels. 
Een prima kans om mensen met dezelfde 
taak in een andere geloofsgemeenschap te 
ontmoeten en gedachten uit te wis-
selen. 
We hopen op een inspirerende en 
leerzame middag. 

Alle lectoren en lectrices hebben 
een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen. 
Mocht u onverhoopt niets hebben 
ontvangen, neemt u dan gerust con-
tact op met het parochiesecretari-
aat, T: 0544 - 46 46 63.

Namens het pastoraal team, 
Carla Roetgerink, pastoraal werkster. 

tel. 06- 20 73 95 64.

Broeder Johan te Velde, monnik van de 
Sint Willibrordus Abdij in Doetinchem 
komt naar ons toe. Hij zal ons inleiden 
en meenemen door zijn boekje ‘de lector’ 
dat als cadeautje klaarligt voor iedere 
lector en lectrice in onze parochie. 

Cover van het boek van broeder Johan te Velde
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Door het tekenen van de fusie akte op 11 
januari 2021 is de samenvoeging van de 
parochie St. Ludger en St.Paulus tot de 
nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger wer-
kelijkheid geworden.
Voorafgaande aan de ondertekening van dit 
document is er door de leden van de fusie 
commissie veel en goed werk verricht.
Het nieuwe parochiebestuur is gestart met 
een groep enthousiaste bestuursleden voor 
de verschillende portefeuilles. Het bestuur 
wordt daarnaast goed ondersteund door 
het centrale secretariaat, de stafmedewer-
ker en de leden van de commissie herbe-
stemmingen van de gebouwen.
En……zeker wil ik de vele actieve en hard-
werkende vrijwilligers in onze geloofsge-
meenschappen, die zich op allerlei manieren 

inzetten voor onze kerk bedanken voor de 
afgelopen periode. Complimenten, want als 
bestuur alleen bereik je niet veel!
Ingrijpend is ongetwijfeld voor het bestuur 
en de parochie geweest de onttrekking van 
de kerk van de geloofsgemeenschap van 
Vragender, de Antonius van Padua kerk op 
2 februari, de kerk van de geloofsgemeen-
schap van Bredevoort, H. Hart en H. Geor-
gius op 28 maart en de onttrekking aan de 
Goddelijke eredienst van de kerk van Rek-
ken, HH. Martelaren van Gorcum. Met pijn 
in het hart hebben zij afscheid genomen van 
hun kerk. De kerk krijgt een andere bestem-
ming, maar de geloofsgemeenschap zal blij-
ven.
Door alle corona maatregelen is het tot nu 
toe nog niet mogelijk geweest een geza-

menlijk fysiek overlegmoment te organise-
ren met alle leden van beheercommissies 
van onze geloofsgemeenschappen.
Het eerste fysieke overleg staat nu gepland 
op maandag 6 september om 20.00 uur in 
de Calixtus basiliek in Groenlo.
Ik denk dat ik namens het gehele bestuur en 
pastorale team mag spreken, dat we samen 
met een goed en tevreden gevoel terug 
mogen kijken op de afgelopen maanden van 
2021. 
We proberen de komende tijd op dezelfde 
voet door te gaan en wij willen ons blijven 
inzetten voor onze en uw parochie.

Jos Rosendaal
Vice-voorzitter

Even een terugblik

Beste parochianen, 

Het is alweer ruim een half jaar geleden, op zondag 10 januari 2021, 
dat ik in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde afscheid heb genomen 
van de HH. Paulus en Ludger parochie. Na de viering heb ik een 
prachtig boek met herinneringen van parochianen en vele kaarten 
en brieven ontvangen. Ontzettend bedankt voor deze mooie woor-
den. Namens de parochie werd er een icoon aangeboden die ikzelf 
mocht uitzoeken. Mijn keuze is gevallen op een icoon van de Heilige 
Johannes de Doper. Een grote heilige en de patroonheilige van mijn 
nieuwe parochie die altijd doorverwijst naar Jezus Christus. 

Afgelopen week zijn Jos en Marjolein Rosendaal in Mijdrecht 
geweest en heb ik de icoon in ontvangst mogen nemen. Heel veel 
dank voor het mooie afscheidscadeau. Ik kijk nog steeds terug op 

een prachtige tijd 
in de mooie Achter-
hoek en de icoon is 
hier een zichtbaar 
teken van. Iedereen 
wens ik alle goeds 
toe. 

Het ga jullie goed. 

Pastoor Ronald den 
Hartog

Bedankt!
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Ons parochieblad verschijnt vijf keer per jaar. Elk jaar opnieuw 
wordt een schema opgesteld wanneer welk nummer uitkomt. 
Circa tien dagen voor het blad uitkomt moet het blad opgeleverd 
worden bij de drukkerij. Sommige van de onderstaande vacatu-
res hebben betrekking op de periode vlak voor het opleveren van 
het blad, andere zijn minder afhankelijk van het oplevermoment.

De redactie van het parochiemagazine is op zoek naar:

• auteurs die zo nu en dan willen schrijven voor het parochie-
blad. Het betreft hier artikelen die ingaan op de achtergron-
den van ons geloof en interviews. Vanuit de redactie worden 
ruim op tijd onderwerpen voor de artikelen vastgesteld. 

• fotografen die aanwezig willen zijn bij activiteiten in de paro-
chie en in de locaties om beeldmateriaal aan te leveren voor 
het parochieblad, de nieuwsbrief en de website.
Of om foto’s te maken die passen bij de artikelen die voor het 
blad geschreven worden. Je werkt dan samen met de auteurs 
van artikelen om af te stemmen welke foto’s daarbij nodig zijn.

• vormgevers die willen meehelpen bij het opmaken van het 
parochieblad. Per keer zal je in de week voor de opleverdatum 

bezig zijn met het opmaken van een aantal pagina’s van het 
blad met behulp van het pakket InDesign. Welke pagina’s dat 
zijn wordt in overleg bepaald.

• correctoren voor de taalkundige controle van de teksten in 
het parochieblad. Deze controle zal vooral plaatsvinden in de 
week voorafgaand aan de opleverdatum naar de drukkerij.

• Tenslotte zoeken we een redacteuren voor de kinderpagina en 
de jongerenpagina.

Indien je interesse hebt om als vrijwilliger mee te werken aan 
ons parochieblad, neem dan contact op met een van onder-
staande personen:

Luuk Kouijzer, coördinator parochieblad, 
E: redactie@paulus-ludger.nl, T: 0544 35 14 01 

Berry Brockötter, bestuurslid communicatie, 
E: communicatie@paulus-ludger.nl

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

Openingstijden:
maandag:  13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag:  9.30 - 17.30 uur
vrijdag:  9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen
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Verhalen in de woestijn
Geloofsgesprek over 
het boek Numeri uit 
het Oude Testament 
en moderne kunst in 
2021-2022

Na de Uittocht (Exo-
dus) maakt het volk 
een lange tocht door 
de woestijn. De woes-
tijn is kaal en schraal, 
afzien en onderweg 
jezelf tegenkomen. Als 
metafoor roept woes-
tijn ook geestelijke 
woestenij en leegte op. 
De barre tocht door de 
woestijn kan een tijd worden van loutering, een leerproces om te 
ontdekken wat doodlopende wegen zijn en wat toekomst heeft, om 
te kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en onecht.
We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over de 
betekenis van de volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant 
onderweg: op wie rust de geest? 
Wie heeft het voor het zeggen? Hoe omgaan met een besmettelijke 
zieke in het kamp? Verkenning van het nieuwe land en verdeelde 
reacties daarop…, verhalen vol weerbarstigheid, hoop en leven.
Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaags 
kunstwerk, dat eigen zeggingskracht heeft. De kunst is associatief 
gekozen bij de verhalen. 
Vanuit je eigen referentiekader kijk je naar een verbeelding, die 
jouw verleden en heden, verre en nabije wereld anders laat zien. Als 
kijker, lezer, leerling gaat het ook altijd ook over jezelf. 
De oude verhalen blijken hoogst actueel.
De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagavonden van 
oktober t/m maart in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde van 19.30 – 
21.30 uur.
Voor opgave kunt u mailen of bellen naar Peter Müller: pjamueller@
gmail.com T: 0544 – 463045

Agenda O&I
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van 
de HH. Paulus-Ludgerparochie wil het graag 
mogelijk maken elkaar te ontmoeten en 
inspireren rond boeiende thema’s.
Sinds februari 2020 heeft maar een activi-
teit doorgang kunnen vinden. We proberen 
nu met goede moed en hoop dat het weer 
kan, voor het najaar weer een aantal activi-
teiten te organiseren , waarbij we uiteraard 

de dan geldende maatregelen ter verspreiding van het virus in acht 
nemen.
Voor de volgende activiteiten kunt u zich nu al aanmelden. Zie de 
website onder Inspiratie en de nieuwsbrief van september voor 
meer informatie.
• leesgroep rondom de encycliek Fratelli Tutti o.l.v. Peter Müller; 

tijdstip en plaats in onderling overleg; opgave uiterlijk 15 oktober 
bij voorkeur via e-mail (pjamueller@gmail.com), eventueel ook via 
telefoon (0544 463045)

• op dinsdag 7 september een lezing over Dietrich Bonhoeffer 
onder leiding van Henk Janssen in de Onze-Lieve-Vrouw-Ten-
hemelopnemingkerk te Beltrum; uiterlijk zondag 5 september 
aanmelden bij Marjo Stapelbroek (06 1513 1412 - marjostapel-
broek@hotmail.com); Inloop vanaf 19:15 uur.

• op dinsdag 16 november een diapresentatie over de eucharistie 
in de kunst door mgr. H. Woorts, in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhe-
melopnemingkerk te Beltrum; uiterlijk zondag 14 november 
aanmelden bij Marjo Stapelbroek (06 1513 1412 - marjostapel-
broek@hotmail.com); Inloop vanaf 19:15 uur.

• op dinsdag 7 december een avond o.l.v. Ad de Keyzer “met psal-
men op weg naar kerstmis”; in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhe-
melopnemingkerk te Beltrum; uiterlijk zondag 5 december 
aanmelden bij Marjo Stapelbroek (06 1513 1412 - marjostapel-
broek@hotmail.com); Inloop vanaf 19:15 uur.

Op dit moment is het nog niet mogelijk voor de bezinningsavond 
over de eucharistie, geleid door Sam Goyvaerts, een precieze datum 
te noemen. We streven er naar alle activiteiten in Beltrum te laten 
plaatsvinden. Zodra de afspraken gemaakt zijn, informeren wij u uit-
voeriger over deze avonden.

Peter Müller – Anita Overkamp – Marjo Stapelbroek

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

• Één vertrouwd aanspreekpunt met de   
 ondersteuning van een sterk team

• Zonder winstoogmerk, de laagste tarieven!

• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

 GUVUitvaartzorg

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

Hoe werkt het voor de weekendvieringen
Voor het bijwonen van een viering in het weekend kunt u op de web-
site 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 telefo-
nisch door te geven op T: 0544 - 46 46 63. U kunt zich op maandag 
tot en met vrijdag van 9:00 tot 11:00 uur aanmelden.
U kunt zich ook voor aanvang van de viering inschrijven bij de kerk-
deur. 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. 

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 rei-
nigen.
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 hei-
lige 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.

CORONA MAATREGELEN

PLAATSEN RESERVEREN

Jij begonJij begon
 
Jij begon er te zijn, je begon niet alleen.Jij begon er te zijn, je begon niet alleen.
Jij begon heel in het klein met veel zorg om je heen.Jij begon heel in het klein met veel zorg om je heen.
Je begon toen te huilen, je begint nu te “heten”Je begon toen te huilen, je begint nu te “heten”
je begon ook te lachen, je begint ook te eten.je begon ook te lachen, je begint ook te eten.

beginnen doe je maar een keerbeginnen doe je maar een keer
opnieuw beginnen telkens weeropnieuw beginnen telkens weer

Je begint straks zoveel, met lopen, met zingen,Je begint straks zoveel, met lopen, met zingen,
je begint straks te praten, met zeuren en dwingen,je begint straks te praten, met zeuren en dwingen,
je gaat zoveel leren, je begint eens met plagenje gaat zoveel leren, je begint eens met plagen
je begint ook een keer “vergeef me” te vragen.je begint ook een keer “vergeef me” te vragen.

beginnen doe je maar een keerbeginnen doe je maar een keer
opnieuw beginnen telkens weeropnieuw beginnen telkens weer

Een begint dan je schooltijd en steeds is het “vandaag”Een begint dan je schooltijd en steeds is het “vandaag”
je begint aan zoveel en je doet het zo graagje begint aan zoveel en je doet het zo graag
zolang als je leeft… komt er steeds weer een dagzolang als je leeft… komt er steeds weer een dag
dat je zo maar opnieuw beginnen mag.dat je zo maar opnieuw beginnen mag.

beginnen doe je maar een keerbeginnen doe je maar een keer
opnieuw beginnen telkens weeropnieuw beginnen telkens weer
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