
PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER - COLLECTESCHEMA 2022 
(Vastgesteld in de bestuursvergadering dd. 23-11-2021) 

 
a.  Dit collecteschema geldt voor alle locaties van de parochie, tenzij anders aangegeven. 
b.  Wanneer het doel aangegeven is als een collecte, dan dient er een tweede collecte te  worden 
gehouden middels een extra rondgang (niet kan worden volstaan met een  collectebus achter in de kerk), 
tenzij anders aangegeven. 
c. Indien in het aangegeven weekend in een locatie geen viering plaatsvindt, dan wordt de extra collecte 

in het eerstvolgende weekend (of indien wenselijker in het voorafgaande weekend) gehouden. 
PS  Tijdens de periode waarin beperkingen gelden i.v.m. coronavirus wordt volstaan met collecteschaal 

achter in de kerk en wordt gewezen op mogelijkheid overmaken bijdragen. 
 
januari /februari Aktie Kerkbalans. Locaties kunnen de actie ook op een ander tijdstip houden. 
 
12-13 februari Tweede collecte: Parochiële Caritas Instelling: 

(IBAN NL76RABO0119580772 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo of 
NL32RABO03361.60.836 t.n.v. PCI St. Ludger te Lichtenvoorde) 

 
02 maart  Tweede collecte: Bisschoppelijke Vasten Aktie  
t/m 17 april    (IBAN NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenaktie te `s-Gravenhage); 
 
07-08 mei Tweede collecte: Roepingenzondag (IBAN NL64ABNA0810496488 t.n.v. Fonds 

Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht)  
 
28 mei t/m 05 juni Tweede collecte: Pinksteractie/Week voor de Nederlandse Missionaris (IBAN 

NL30RABO0171211111 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris te `s-Gravenhage).  
    
27-28 augustus  Tweede collecte: Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA 

IBAN NL42 INGB0000002950 t.n.v. MIVA te Breda) 
 

22-23 oktober  Tweede collecte: Missiezondag (IBAN NL65INGB0000001566 t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand te `s-Gravenhage)  

 
19-20 november  Tweede collecte: Nationale Jongerencollecte (IBAN NL11INGB0002784498 t.n.v. 

SRKK te Utrecht o.v.v. Jongerencollecte) 
 

26 november Bisschoppelijke Adventsactie  

 t/m 18 december Tweede collecte voor dit doel. (IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie `s-

Gravenhage) 

 

24-25 december 24 december: Tweede collecte: PCI of een wisselend doel (bijv. Vincentiusvereniging 
of Father Davefonds) 
25 december: Tweede collecte: Parochiële Caritas Instelling (IBAN 
NL76RABO0119580772 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo of NL32RABO03361.60.836 

t.n.v. PCI St. Ludger te Lichtenvoorde) 


