
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 1 mei 2022 
 
 

Inhoudsopgave 
Van de redactie ............................................................................................................................................... 2 

Berichten van het parochiebestuur ........................................................................................................ 2 

Vacature: Penningmeester ........................................................................................................................ 4 

Contact met vluchtelingen uit Oekraïne ............................................................................................... 5 

Titus Brandsma, heilige van de lage landen ......................................................................................... 5 

Blijf dit doen! ................................................................................................................................................... 6 

22 mei: Flamenco als spirituele oefening .............................................................................................. 7 

Pinksteractie Nederlandse missionarissen .......................................................................................... 7 

1 juni: Gemeenschappelijke Ziekenzalving .......................................................................................... 8 

Nieuwe incassant ID parochie .................................................................................................................. 8 

Aalten – H. Helena ......................................................................................................................................... 9 

Beltrum - OLV Tenhemelopneming ..................................................................................................... 12 

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius ................................................................................................... 13 

Eibergen – H. Mattheüs ............................................................................................................................ 13 

Groenlo – H. Calixtus................................................................................................................................. 14 

Harreveld – H. Agatha ............................................................................................................................... 15 

Lichtenvoorde – H. Bonifatius – H. Ludgerus ................................................................................... 15 

Lievelde – Christus Koning...................................................................................................................... 16 

Mariënvelde - O.L. Vrouw van Lourdes .............................................................................................. 16 

Meddo - H. Johannes de Doper ............................................................................................................. 16 

Neede - H. Caecilia ..................................................................................................................................... 17 

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum ............................................................................................... 18 

Rietmolen - H. Caecilia .............................................................................................................................. 18 



2 

Vragender - St. Antonius van Padua .................................................................................................... 18 

Winterswijk – H. Jacobus ........................................................................................................................ 19 

Zieuwent - H. Werenfridus ..................................................................................................................... 20 

Rooster vieringen ....................................................................................................................................... 23 

Wist je dat? .................................................................................................................................................... 27 

Humor ............................................................................................................................................................. 27 

Volgende uitgave nieuwsbrief en parochieblad .............................................................................. 28 

Contactgegevens ........................................................................................................................................ 28 

 

Van de redactie 

U heeft in het parochieblad en de nieuwsbrief veel kunnen lezen over de Together Days. 
Drie dagen waarin inspireren en ontmoeten centraal stonden. 
De parochie HH. Paulus en Ludger is met 16 locaties en ruim 31000 ingeschreven 
parochianen groot. Erg groot. Ook de afstanden zijn groot. Maar ze zijn niet 
onoverbrugbaar! Immers, waar een wil is, is een weg… 
 

Als mediaredactie hopen we bij te dragen aan het overbruggen van die afstanden. Via 
het parochieblad, de nieuwsbrief, de website en onze facebookpagina willen we u op de 
hoogte houden van alles wat er leeft en speelt in onze parochie in de mooie Oost-
Achterhoek. 
We gaan daarvoor niet als journalisten op pad, maar worden van informatie voorzien 
door de pastores, parochiebestuur, werkgroepen en door een netwerk van 
correspondenten in alle locaties. 
 

We nodigen u van harte uit om weer kennis te nemen van alles wat er deze maand weer 
staat te gebeuren in onze parochie.  
Veel leesplezier gewenst! 

Namens de redactie, Gerard Bartels 

Berichten van het parochiebestuur 

Op dinsdagavond 26 april, aan de vooravond van Koningsdag, opent pastoor De Jong de 
bestuursvergadering met een gebed. Er is nog even wat ruimte voor een grapje: ‘Zijn er 
nog mensen die eerder weg moeten om een plekje te reserveren voor de  vrijmarkt 
tijdens de Koningsdag?’  
 

Beleidsplan 
Hans de Graaf zal het bestuur de komende tijd begeleiden bij het maken van het nieuwe 
beleidsplan. Dit plan zal een leidraad met een concrete vertaling zijn van de missie, visie 
en acties zijn voor de komende jaren. Wat heeft de parochie nodig? Wat leeft er binnen 

https://www.paulus-ludger.nl/index.php/media-parochie/parochiemagazine
https://www.paulus-ludger.nl/index.php/media-parochie/archief-nieuwsbrieven
https://www.paulus-ludger.nl/index.php
https://www.facebook.com/HHpaulusludger
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de geloofsgemeenschappen? En wat betekent dat voor de parochie als geheel? Welke 
knelpunten zijn er? Wat zijn de verbeterkansen? 
Het bestuur zal de komende tijd met deze zaken aan de slag gaan. De locaties zullen hier, 
middels een vragenlijst, bij betrokken worden. Op basis van een analyse zal op korte 
termijn een nieuw plan opgesteld worden. Dit plan zal lopen tot 2026. 
 

Gebouwen en onderhoud 
De gebouwen van diverse geloofsgemeenschappen worden besproken. De 
ontwikkelingen worden besproken met de betrokkenen van de diverse locaties.  
Er wordt nog gewerkt aan het opstarten van een commissie gebouwen. Er is in ieder 
geval een bouwkundig adviseur in beeld die het bestuur hierbij wil ondersteunen. De 
locaties zullen hierover nader geïnformeerd worden. 
 

Financiën 
Op de advertenties in de nieuwsbrief en het parochieblad i.v.m. de vacature voor een 
nieuwe penningmeester zijn geen reacties binnengekomen. Er is een lijst met namen van 
mensen die we kunnen benaderen voor deze functie. Verder wordt er gewerkt aan een 
commissie financiële ondersteuning. 
Ton de Vries licht de jaarcijfers van 2021 toe.  
 

Communicatie 
Voor wat betreft het parochieblad is het de bedoeling dat er wat meer evenwicht komt 
tussen beeld en tekst. De redactie wil bij de artikelen een limiet stellen aan het aantal 
woorden per stuk.  ‘In ons enthousiasme schieten we nog wel eens door.’ Verder wordt 
er gewerkt aan het actualiseren van de website.  
De Facebookpagina van onze parochie wordt ook nog kort besproken. Hierop staan veel 
actuele berichten. Het kan dus een mooi medium zijn.  We hebben nu ongeveer 800 
volgers. 
 

Together Days 
Betsy Hummelink, bestuurslid geloofsgemeenschappen, vertelt dat de evaluatie 
binnenkort plaats zal vinden. Ze geeft al wel een eerste persoonlijke terugblik: 
‘Kwalitatief: een prachtig gebeuren. Kwantitatief: te veel binnen 3 dagen. Weinig 
deelname op donderdag en vrijdag. De samenwerking met de diverse locaties was prima 
en gastvrij. Ook de bereidheid om mee te werken is als prima ervaren. Zondag 24 april is 
als heel mooi ervaren. 
In de extra nieuwsbrief van 26 april staat een verslag van de 3 dagen aangevuld met 
mooie foto’s  en een prachtige persoonlijke impressie van een van onze parochianen. 
 

Terugblik op Pasen 
Het Paastriduüm is op twee plekken gevierd: Groenlo en Lichtenvoorde. Het waren 
mooie, inspirerende vieringen. De opkomst was matig. 
Tijdens de diverse Paasvieringen waren er veel kerkbezoekers. Dat is dan toch een mooi 
lichtpuntje… 
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Vacature: Penningmeester 

In het parochiebestuur zijn we, in verband met de beëindiging van zijn termijn, op zoek 
naar een opvolg(st)er voor onze huidige 
 

PENNINGMEESTER 
 

Doel van de functie: 
Het behartigen van de portefeuille financiën in het parochiebestuur ten dienste van de 
geloofsgemeenschappen in de parochie. 
 

Missie van de parochie: 
Onze parochie wil zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie. We zien het als 
onze opdracht om in een veranderende wereld als leerling van Jezus Christus in onze tijd 
getuigen te zijn van geloof, hoop en liefde voor God en de mensen. 
 

Het parochiebestuur: 
bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door (beheer)commissies, 
werkgroepen en het parochiesecretariaat. Het parochiebestuur faciliteert zakelijk het 
pastorale team, vrijwilligers en gemeenschappen in hun taken, functioneert als een 
collegiaal bestuur en vergadert maandelijks. 
 

De penningmeester:  
- bereidt voor en geeft mede uitvoering aan het financiële beleid dat onderdeel is van het 
bestuurlijke beleidsplan; 
- wordt vanwege het financiële raakvlak betrokken bij diverse door het bestuur te 
behartigen onderwerpen; 
- draagt verantwoording voor het doen opstellen van financiële prognoses, de jaarlijkse 
begroting en jaarrekening en waakt over de uitvoering van de financiële administratie 
van inkomsten en uitgaven; 
- geeft advies met betrekking tot de werving, het ontvangen en uitgeven van geldelijke 
bijdragen; 
- onderhoudt periodiek contact met de plaatselijke kassiers van de beheercommissies en 
met de dienst financiën van het aartsbisdom. 
 

Profiel: wij zoeken een persoon die 
- kennis van en ervaring heeft met financiële zaken, diens portefeuille kan beheren en 
taken delegeren; 
- beschikt over HBO denk- en werkniveau en bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft. 
- beschikt over communicatieve vaardigheden; 
- lid is van de Rooms-Katholieke kerk, kerkelijk betrokken en benoembaar door de 
bisschop. 
 

Ondersteuning: 
Door het bestuur wordt een financiële commissie ingesteld die de penningmeester 
afgeronde uitvoerende taken uit handen neemt en begeleidt; 
voorts is er ondersteuning door een administratief-financiële kracht en externe 
deskundigen, als bijv. een accountant en beleggingscommissie. Ook is interne 
ondersteuning aanwezig via het secretariaat. 
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Nadere informatie: 
kan worden verkregen bij de vicevoorzitter van het bestuur, de heer Jos Rosendaal, via 
vice-voorzitter@paulus-ludger.nl of 06-11151949. Benoeming geschiedt door de 
aartsbisschop van Utrecht voor een termijn van vier jaar. Het lidmaatschap van het 
parochiebestuur is onbezoldigd, voor gemaakte kosten is de vergoedingsregeling van 
toepassing. 
 

Reageren: kan per mail of schriftelijk bij de secretaris van het parochiebestuur, de heer 
Johannes Hoekstra: secretaris@paulus-ludger.nl / Parochiesecretariaat HH. Paulus en 
Ludger, t.a.v. de heer J.E. Hoekstra, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo. 

Contact met vluchtelingen uit Oekraïne 

Onze parochie was in de gelegenheid om 30 speciale 
jeugdbijbels te bestellen in de Oekraïense taal. Enkele 
parochianen hebben ervoor gezorgd dat deze boeken voor 
Pasen bezorgd zijn bij gezinnen die gevlucht zijn en in onze 
regio worden opgevangen. Onder grote dank zijn de 
kinderbijbels in Groenlo in ontvangst genomen door twee 
vertegenwoordigers van de Oekraïense gemeenschap. Ook 
in Winterswijk en Aalten vonden deze stripverhalen een 
goede bestemming. De mensen werden gewezen op de 
mogelijkheid om de vieringen in de goede week in één van 
onze kerken mee te maken. Deze uitnodiging en goede 
wensen werden uiteraard vertaald. Dank aan allen die dit 
mogelijk maakten. 

Diaken Cor Peters  

Titus Brandsma, heilige van de lage landen 

Wie was pater Karmeliet Titus Brandsma? Waarom wordt hij 
heilig verklaard? Wat is zijn betekenis, ook vandaag de dag? Ter 
gelegenheid van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma 
door paus Franciscus op 15 mei 2022 verscheen eind maart een 
landelijk magazine over ‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage 
Landen’. 
 

Titus’ verzetsrol tijdens WO II en zijn martelaarsdood in het 
Duitse concentratiekamp Dachau was in 1985 aanleiding tot zijn 
zaligverklaring door paus Johannes Paulus II. De erkenning van 
een medisch wonder in 2020 bij de Amerikaanse Karmeliet 
Michael Driscoll in Florida (74), na aanhoudende gebedsacties 
tot Titus, was een belangrijke stap in het proces tot 
heiligverklaring. 
Het magazine schetst voor een breed publiek een veelzijdig portret van Titus Brandsma. 

mailto:vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
mailto:secretaris@paulus-ludger.nl
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Over zijn gedachtengoed, activiteiten en actuele betekenis voor mystiek, onderwijs en 
hedendaagse journalistiek. 
 

‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ wordt door de bisdommen en de Karmel 
Orde verspreid naar parochies en kloostergemeenschappen. Overige geïnteresseerden 
kunnen het blad gratis aanvragen bij het bisdom Den Bosch 
(communicatie@bisdomdenbosch.nl) of het bisdom Groningen-Leeuwarden 
(l.winter@bisdomgl.nl). 

Blijf dit doen! 

Vrijdag 11 maart hebben we samen met de kinderen geluisterd en gesproken over de 
“Wonderverhalen”. De lamme man die door Jezus weer kon lopen. 
Jezus die “Heel maakt” en zegt tegen de lamme man: ”Sta op, je zonden zijn vergeven”. 
Jezus maakt Héél wat is gebroken door onze fouten . 
Als we spijt hebben van onze fouten en vergeving vragen helpt God ons weer rechtop te 
staan en niet meer langer verlamd te zijn door onze tekortkomingen. We mogen weer 
blij verder lopen. 
Ook hebben we samen geluisterd en nagedacht over het wonderverhaal van de vijf 
broden en twee vissen. Als wij willen delen van wat wij hebben, ons brood, onze tijd, 
onze talenten, dan kan God er wonderen mee doen.  
Het kleine beetje wat we geven maakt God tot een overvloed, genoeg voor iedereen. We 
hebben met de kinderen gesproken over de komende tijd naar Pasen en uitgenodigd om 
de vieringen samen met hun ouders en familie te bezoeken. Het was fijn om veel 
kinderen te zien in de diverse vieringen in onze parochie. Samen mochten we Palmpasen 
vieren, op Witte Donderdag hoorde we hoe Jezus aan zijn leerlingen en ons vroeg om 
hem te blijven gedenken in het Brood en de Wijn (BLIJF DIT DOEN!) 
Op Goede Vrijdag hebben we in een speciale kinderviering het lijden en sterven van 
Jezus herdacht. Maar zoals we weten was dit niet het einde, Jezus leeft en is verrezen. 
Met Pasen mochten we dit vieren. 

De week erna mochten we vieren dat we met 16 locaties 
gezamenlijk één parochie zijn geworden. We hebben elkaar 
ontmoet en de vreemde vogels hebben ons verteld hoe ze 
elkaar in de ogen hebben gekeken en vrienden zijn geworden. 
Samen gaan we op weg naar de grote dag waarin de 
Communicanten hun tweede stap zetten om steeds meer bij 
die grote familie van Jezus te horen. 
Wij vragen om deze kinderen te blijven ondersteunen met uw 
gebed en uw aanwezigheid op hun grote dag waarop ze voor 
de eerste keer de H. Communie mogen ontvangen.  

Zaterdag 21 mei 16:00 uur in Lichtenvoorde 
Zondag 22 mei 11:30 uur in Groenlo  

 

mailto:communicatie@bisdomdenbosch.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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22 mei: Flamenco als spirituele oefening 

Een spirituele oefening is een oefening die je verbindt met God. In de kerk zijn vele 
gebruiken die je als een spirituele oefening zou kunnen zien. Maar wat dacht je van 
flamenco als een spirituele oefening? 

De activiteitencommissie van De Oude Mattheüs en de 
Commissie van Ontmoeting & Inspiratie van de parochie 
HH. Paulus en Ludger nodigen u op zondag 22 mei uit om in 
De Oude Mattheüs, Grotestraat 50, Eibergen te luisteren 
naar een lezing van Hedwig Mensink. Aansluitend zal zij 

samen met de demonstratiegroep van Academia Estrella uit Arnhem o.l.v. Jacky 
Westerhof de flamenco demonstreren. 
 

U bent v.a. 13:45 uur van harte welkom. Het programma begint om 14:00 uur en eindigt 
om ongeveer 16:45 uur. De entree is gratis, na afloop kunt u uw enthousiasme en 
dankbaarheid in een vrije gift tot uitdrukking brengen. 
 

Hedwig Mensink werkt als pastor in de parochie H. 
Drie-eenheid en als leerkracht godsdienst op 
basisscholen. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar in 
opleiding. 
Hedwig: ‘Een knieoperatie op mijn twintigste maakte 
een einde aan mijn jarenlange balletlessen. Het werd 
een echt rouwproces, dansen was in mijn lijf gaan 
zitten en was mijn taal geworden. Inmiddels 
studeerde ik theologie aan de universiteit. Een 
uitnodiging van een vriend om mee te gaan naar een 
flamenco-voorstelling betekende een ommekeer. Op 
die avond raakten de dansen en de klankkleur van de 

zang mij tot diep in mijn ziel. Hier moest ik meer van weten! Met flamenco in al haar 
facetten, ging er een wereld open van spiritualiteit en bezieling, die uiteindelijk mijn 
spiritualiteit is geworden.’ 
(Op de foto laat Hedwig Mensink al een verbinding zien) 

Pinksteractie Nederlandse missionarissen 

Met hart en ziel zetten Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers zich in 
voor de ander. Zij zijn solidair met arme en 
uitgesloten mensen en blijven op hun post als 
anderen gaan. Zij leven samen met hen en 
staan naast de ander. Dat geeft die ander 

kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen.  
 

Dit jaar brengt de Week Nederlandse Missionarissen twee van hen in beeld. 
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Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld al ruim 
vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar 
hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog 
steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair 
werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich 
met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is 
voogd van kinderen tot 18 jaar die door de 
kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee 
huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van 
de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze 

jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt. 
Meer informatie over WNM op de website. 
 

Laten wij hun werk ondersteunen met onze bijdrage in de collecte of een gift op  
NL30 RABO 0171 2111 11. Dank voor uw gaven. 

1 juni: Gemeenschappelijke Ziekenzalving 

Op woensdag 1 juni vindt in Beltrum weer de jaarlijkse gemeenschappelijke 
ziekenzalving plaats tijdens de eucharistieviering van 9:30 uur. Vanwege corona is deze 
viering de afgelopen twee jaar niet gehouden. Parochianen die hiervoor in aanmerking 
komen, ook van buiten Beltrum, zijn uitgenodigd om deel te nemen.  
 

Het sacrament van de zieken is bestemd voor hen die 
ziek zijn, door ouderdom verzwakt en voor wie het leven 
zwaar is geworden. De ziekenzalving is bedoeld tot 
kracht en bemoediging en – zo mogelijk – tot genezing 
van de zieke. Het gezamenlijke gebed, de handoplegging 
en zalving schenken troost, verlichting en de overgave 
aan de Heer, die zegt: “Komt allen tot Mij, Ik zal u rust en 
verlichting schenken”. 
 

Opgave graag bij mw. Te Boome, Beltrum (tel. 0544-46 11 06). 
Na afloop van de viering is er koffie en thee. 

Nieuwe incassant ID parochie 

Veel parochianen kiezen voor betaalgemak en hebben aan hun locatie 
een machtiging verstrekt voor automatische incasso van de 
kerkbijdrage. 
Bij elke afboeking staat ter informatie ook het “incassant ID” vermeld. 
Eind april heeft de parochie een nieuw incassant ID gekregen: 
NL30ZZZ817089040000. 
 

Voorheen waren er twee incassant ID’s in gebruik. Locaties van de voormalige St. 
Paulusparochie hanteerden incassant ID NL28ZZZ302696440409 en locaties van de 
voormalige St. Ludgerparochie gebruikten incassant ID NL98ZZZ302696440410. 

https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missionarissen-story/pater-dick-zwarthoed-geeft-mensen-kracht-om-door-te-gaan/
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missiewerkers-story/missionair-werker-frans-van-kranen-geeft-kinderen-een-betere-toekomst/
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missiewerkers-story/missionair-werker-frans-van-kranen-geeft-kinderen-een-betere-toekomst/
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missiewerkers-story/missionair-werker-frans-van-kranen-geeft-kinderen-een-betere-toekomst/
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Het nieuwe incassant ID was nodig vanwege de fusie van beide parochies. De 
geïncasseerde bedragen komen nog steeds op dezelfde vertrouwde plek terecht, 
namelijk op de bankrekening van uw eigen locatie. 

Aalten – 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. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten 
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur 

Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg 
Correspondenten: Annie ter Hedde en Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com 

 

Familiekroniek 
Leny Mombarg: geboren op 22-06-1930 – overleden op 21-03-
2022 in de leeftijd van 91 jaar. 
Gerard Bauhuis: geboren op 11-01-1937 – overleden op 24-03-
2022 in de leeftijd van 85 jaar. 
Gert Reiring: geboren op 03-11-1929 – overleden op 27-03-
2022 in de leeftijd van 92 jaar. 
Gerda Aversteeg-Verhallen: geboren op 12-02-1929 – overleden op 02-04-2022  
in de leeftijd van 93 jaar. 
Jan Wensing: geboren op 27-07-1935 – overleden 09-04-2022 in de leeftijd van 86 jaar. 
 

Mogen zij allen rusten in vrede 

 

Samen Pasen vieren op de Markt 
Na de paasviering trokken we 
gezamenlijk op naar de markt. 
We beleefden daar gelukkig, na 
twee jaar corona-tijd, weer een 
mooie Paasviering, met de 
andere Aaltense geloofs-
gemeenschappen, op de markt. 
Fijn dat we weer op deze wijze 

samen mochten komen nadat ieder eerst zijn paasviering had beleefd in eigen kerk. Deze 
samenkomst geeft een extra dimensie aan het Paasfeest. 
 

Na de plechtig gezongen en mooie paasviering in onze eigen R.-K. St. Helenakerk liepen 
we met velen naar de markt te Aalten om daar de paasvieringen gezamenlijk af te sluiten 
met ‘De Paasbijeenkomst’ op de markt. Van alle kanten kwamen de gelovigen van 
verschillende deelnemende Aaltense geloofsgemeenschappen aan lopen. Van noord-
oost-zuid-west en zo raakte de markt snel vol met mensen. Mensen met allemaal 

mailto:aalten@paulus-ludger.nl
mailto:jomiby@hotmail.com
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dezelfde paasgevoelens, blij om de opstanding van Jezus te gedenken. Er werd welkom 
geheten en gesproken door dominee van der Wal, liederen gezongen onder muzikale 
begeleiding van een blazersensemble en als afsluiting klonk gezamenlijk het lied ‘U zij de 
glorie’, een lied dat bij alle geloven bekend is. Zo mooi. Ds. v.d. Wal sprak over ‘Hoop’. Er 
zijn verscheidene definities van het woord ‘Hoop’, maar we moeten vooral de hoop op 
vrede blijven behouden. Daarna ging iedereen naar huis waar waarschijnlijk de koffie al 
klaar stond voor twee heerlijke zonnige paasdagen. Het gaf iedereen een voldaan 
gevoel. 

 

Oekraïens Paasfeest 
In de H. Helenakerk te Aalten vierden we samen met de Oekraïense vluchtelingen op 
zondag 24 april het Orthodoxe Paasfeest. Dit paasfeest is een week later dan ons eigen 
westers Pasen. 
De Aaltense geloofsgemeenschappen wilde op deze manier de vluchtelingen een hart 
onder de riem steken in deze zo moeilijke tijd. Huis en land en vaak familieleden hebben 
zij moeten verlaten door de oorlog in hun land, Oekraïne. 
 

In bussen uit de omliggende plaatsen óf lopend vanuit hun Aaltens verblijf kwamen ze 
aan bij de kerk, die zo vol stroomde met Oekraïense mensen oud en jong en Aaltenaren. 
Het is de gewoonte in de Orthodoxe gemeenschap iets lekkers mee te brengen naar de 
Paasviering. 

Het meegebrachte brood werd voor het altaar geplaats bij de kaarsjes om het later in de 
viering te laten zegenen, ook een Orthodoxe gewoonte. 
Op het priesterkoor waren iconen van hun Heiligen geplaatst om de gasten een 
‘thuisgevoel’ te geven. 
 

Voorganger pastor Jos Droste opende de viering met een welkomstwoord samen met 
een vluchteling, beiden in hun eigen taal. Ook Hans de Graaf en ds. Folkert de Jong 
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werkten mee aan deze viering die veel Orthodoxe elementen bevatte met gebeden en 
zang. 

Prachtige gezongen religieuze liederen en psalmen 
kregen we te horen en het Heilig Evangelie werd 
voorgelezen, ook in beide talen. Deze plechtige 
zang en muziek klonk geweldig en indrukwekkend. 
In een overweging werd de ‘Litany of Peace’ 
gebeden in het Oekraïens. Aaltense bezoekers 
zullen moeite hebben gehad met de taal, die de ene 
maal in het Engels dan in het Oekraïens 

gebeden/gezongen werd, maar de gelijkenis en verbondenheid met onze eigen geloof 
kwam sterk naar voren als we de woorden ‘Alleluja’ en de naam ‘Jezus-Christus’ en het 
woord ‘Vrede’ hoorden. 
De voorbeden zijn ook een bekend element in ons eigen Christelijk geloof en bij het 
‘Onze Vader’ voelde het weer sterk, dat we samen één zijn. Hier en daar werd een 
emotionele traan gelaten.  
 

Pastor Jos Droste sprak over ons allen de Zegebede uit ‘May God Almighty bestow His 
blessing upon us, and grant us the Joy of this Easterfeast, may He give us endurance 
when sorrow and grieve threaten to overcome us, and hope that we may celebrate next 
Easter in the Ukraine.’ Een uitspraak/gebed waar allen op hopen: Volgend jaar weer in 
Vrede Pasen te kunnen vieren in eigen land, Oekraïne. 
 

Tenslotte werd staand het Oekraïense volkslied ten gehore gebracht en meegezongen, 
een emotioneel moment voor allen. Na het zegenen van het meegebrachte brood was er 
een gezellig samenzijn in het parochiecentrum met koffie/thee. Het brood onder elkaar 
gedeeld en voor de kinderen was er iets lekkers. 
We zijn dankbaar dat we bij deze bijzondere indrukwekkende viering aanwezig konden 
zijn. En zal nog lang in onze herinnering blijven.  

 

Voedselbank mei 
Voor uw bijdrage voor de voedselbank in de maand mei 
verzoeken wij u beleefd om schoonmaakmiddelen voor de 
mensen, die van de voedselbank afhankelijk zijn, te brengen naar 
de voedselbankmand in de Mariakapel.  

 

Samen koffiedrinken in Elim  
Zoals u reeds in de nieuwsbrief van de maand april hebt kunnen lezen is gebouw ‘Elim’ in 
maart opgestart met de inloopmorgen ‘Open Deuren’. Dé morgen om een kopje koffie te 
komen drinken en met elkaar een praatje te maken. De start was succesvol en het was 
erg gezellig.  
Nu de maand mei begonnen is blijkt het nog steeds goed te lopen en komen allerlei 
mensen even genieten van een kopje koffie.  
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Ook in het parochiecentrum gaat de inloopmorgen ‘Over de Brug’ nog gewoon door tot 
de R.-K. St. Helenakerk half juni gesloten wordt.  
Nog anderhalve maand dus en daarna gaan we vanaf 16 juni volledig samen met de 
gastvrouwen van het parochiecentrum en de gastvrouwen van de PKN naar gebouw 
Elim onder de naam ‘Open Deuren’ 
Iedereen is hartelijk welkom. 

Beltrum - 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  
eens per vier weken (in de week dat de Echo uitkomt) op maandagavond 19:00 – 20:00 uur 

Mariakapel: dagelijks open van 10:00 - 18:00 uur 
Contactpersoon beheercommissie: Harry Geverinck 

 

Schoolviering op Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag was de kerk gevuld met de schoolkinderen en ouders van de school 
De Regenboog. Leraren en kinderen vonden het een mooie viering op Witte Donderdag. 

Het thema van de viering was zeer toepasselijk namelijk: .... Bijna Pasen. Na afloop van 
de viering was er voor iedere bezoeker nog een cadeautje van de Zonnebloem.  Zaai 
voor vrede in de Oekraïne. 
 

Dank aan eenieder die ervoor gezorgd heeft dat we Pasen dit jaar weer op 
inspirerende wijze hebben kunnen vieren. 

 

mailto:beltrum@paulus-ludger.nl
https://paulus-ludger.nl/index.php/beltrum/beltrum-over-ons/2282-contactblad-de-echo
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Kruisweg in woon-zorgcentrum De Hassinkhof 
Voor de bewoners van De Hassinkhof was er op Goede Vrijdag de mogelijkheid in de 
''oude Kapel "via een diapresentatie de kruisweg te vieren. Na de viering was in de aula 
een gezamenlijk diner. 
 

11e Statie: Jezus wordt gekruisigd 
Vastgebonden worden, geen kant meer uit kunnen. Het maakt je angstig en klein. Maar 
dat is nog niet alles: Jezus wordt vastgespijkerd, vastgepind. Hij is net als alle andere 
misdadigers, veroordeelden. Hij is een gevaarlijk mens. 
Kunnen wij ons dat indenken? Vastgepind worden op één (verkeerd) woord. Geen kant 
meer op kunnen, niets in te brengen hebben. Anderen hebben over jou beslist. Je bent 
verkeerd, een mens te veel, iemand die uitgeroeid moet worden, niet langer meer mag 
spreken, niet meer mag leven. Aan een kruis genageld worden, muurvast zitten, te kijk 
voor iedereen. 

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius 

Bredevoort heeft geen eigen beheercommissie. 
Neem contact op met het parochiesecretariaat. 

T: 0544-46 46 63    E: secretariaat@paulus-ludger.nl 

 

Mariaviering op zaterdag 14 mei 
De meimaand is Mariamaand. Daarom is er  op zaterdagavond 14 mei een rooms-
katholieke woord- en gebedsdienst in de Sint Joriskerk op de Markt in Bredevoort. In 
deze viering staat de H. Maria, moeder van Jezus, centraal. 

Misschien kunnen we beter spreken van een zangdienst want we 
gaan samen een groot aantal Marialiederen zingen. Het katholiek 
koor van Bredevoort verzorgt de zang, maar iedereen wordt van 
harte verzocht om mee te zingen! In deze viering ook aandacht voor 
het 18-eeuwse houten Mariabeeld en voor de Maria-icoon die 
afgelopen herfst vanuit de voormalige katholieke kerk een plaats 
hebben gekregen in deze Joriskerk.  
De viering zaterdag op 14 mei begint om 19:00 uur en wordt 
verzorgd door Katholiek Kontakt Bredevoort. 

Eibergen – H. Mattheüs 

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 14:00 - 15:00 uur 

Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels-de Vrught 
Correspondenten: Jan Hartman, Madelon van Gessel en Wilhelmien Fels-de Vrught 

mailto:secretariaat@paulus-ludger.nl
mailto:eibergen@paulus-ludger.nl
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Belangrijke parochieavond op donderdag 19 mei 
Beste parochianen, 
 

Allereerst een hartelijke groet. Wij hopen dat u allen 
in deze langdurige periode van coronamaatregelen 
een weg door uw leven hebt kunnen vinden. 
Ontmoetingen waren beperkt, ook in het leven en 
werk binnen onze geloofsgemeenschap H. Mattheus. 

Een lange geschiedenis 
 Ons kerkgebouw en de daarbij staande pastorie kennen een lange geschiedenis. Lang 
geleden verrees het mooie kerkgebouw aan de Grotestraat en in tijden, dat het 
vanzelfsprekend was om de vieringen te bezoeken, zaten de banken vol.  

Een sterke krimp en teruglopende betrokkenheid 
Die tijden liggen al ver achter ons. Wij dienen het nu te hebben over de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap H.Mattheus. Wij kunnen er immers niet om heen. Er is krimp. 
Het aantal mensen dat zich betrokken voelt om onze geloofsgemeenschap te dragen 
daalt. Een kleine groep probeert de gang erin te houden, maar de spankracht van deze 
dragers, waarvan sommigen ook op gevorderde leeftijd, neemt af.  

Hoe nu verder?  
Op de bestaande voet doorgaan? Op een paar mensen steeds maar een beroep doen? 
Nieuwe vrijwilligers aantrekken en hoe dan? Of de realiteit maar onder ogen zien en ons 
bezinnen op onze geloofsgemeenschap? Een geloofsgemeenschap op een ander manier? 
Vragen, waarover wij met u van gedachten willen wisselen. Niet vrijblijvend zonder een 
reële oplossing, maar indringend, want de tijd is daar! 

Wijsheid gevraagd 
In het beleidsplan van het parochiebestuur staat dat onze H. Mattheus kerk tot 2026 
vooralsnog open blijft. Aan ons om in deze tijden van krimp onze huidige situatie 
realistisch onder ogen te zien. Dat vraagt ook wijsheid. 
In het programma van deze avond wordt kort ingegaan op de geschiedenis van onze kerk 
en uitvoerig informatie gegeven over de huidige stand van zaken. Tevens worden aan u 
vragen gesteld zoals hierboven is aangegeven. Wij horen graag uw mening. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor 12 mei op ons mailadres eibergen@paulus-ludger.nl of via 
een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Grotestraat 88. 

Met een vriendelijke groet, 
Beheercommissie van de geloofsgemeenschap H. Mattheus 

Groenlo – 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 0117 3061 50 

Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur 

mailto:eibergen@paulus-ludger.nl
mailto:groenlo@paulus-ludger.nl
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Mariakapel: dagelijks open 9:00 – 17:00 uur 
Contact beheercommissie: Grea Wolters 

 

MEI maand = MARIA maand 
Mei is vernoemd naar de Griekse godin Maia en betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en 
later ‘vroedvrouw’.  
In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei 
toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. 
 

Zondag 1 mei is er om 17:00 uur een Marialof m.m.v. het 
herenkoor uit Lievelde. 
 

De Mariakapel in de basiliek is dagelijks geopend om een 
kaarsje op te steken. Bidden tot én met Maria betekent 
haar voorspraak inroepen om voor ons te spreken bij haar 
Zoon Jezus, die de weg naar God de Vader is. 

 

Vieringen in Groenlo rond hoogfeesten 
Donderdag 26 mei 9:30 uur Hoogfeest van Hemelvaart 
Zondag 5 juni 9:30 uur  Hoogfeest van Pinksteren 
Maandag 6 juni 9:30 uur Eucharistieviering Tweede Pinksterdag 

Harreveld – H. Agatha 

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld 
T: 0544-37 12 42    E: harreveld@paulus-ludger.nl  

Bank: NL43 RABO 0325 4000 40 
Secretariaat: 1e maandag van de maand 18:00 - 19:00 uur 

(intenties mogen ook gedeponeerd worden in de brievenbus van het parochiecentrum) 
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers 

Correspondenten: W. Taken en L. Schenk 

Lichtenvoorde – 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 

Openingstijden kerk: ma-vr 9:00-17:00, za 9:00-13:00 uur 
Contact beheercommissie: Freek Verheijen 

Correspondent: Vincent Stapelbroek 

mailto:harreveld@paulus-ludger.nl
mailto:lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
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Lievelde – 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 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 
Correspondent: Anita Spekschoor 

Meddo - 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 

Correspondent: Joep Dorsthorst, T: 0543-56 94 72 

 

Intenties 
Zaterdag 14 mei, Woord- en gebedsviering, aanvang 19:00 uur 
Johan Elsinghorst; Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Marietje Kersten-Lagenschaar; 
Henk Elsinghorst 

Zaterdag 28 mei, Woord- en communieviering, aanvang 19:00 uur 
Johan Elsinghorst; Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Henk Elsinghorst; Luc en Jan Klein 
Tuente 

 

Pinksterviering op 5 juni a.s.  
We willen alvast melding maken van onze 
oecumenische viering op zondag 5 juni, Eerste 
Pinksterdag. Deze viering begint om 10:00 uur. 
Voorgangers zijn net als de laatste keer: Nando 
Smid en Leo Zieverink. 

mailto:lievelde@paulus-ludger.nl
mailto:marienvelde@paulus-ludger.nl
mailto:meddo@paulus-ludger.nl
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De voorbereiding daarvoor zijn gestart en we hopen dan ook iedereen die de oecumene 
een warm hart toedraagt, te mogen begroeten. In de nieuwsbrief van juni zullen wij, 
indien nodig, daarover meer informatie geven.  

 

Nieuwsbrief ontvangen? 
De laatste tijd heb ik meermalen de aandacht gevraagd voor het ontvangen van de 
nieuwsbrief van de parochie HH. Paulus en Ludger. Ook intern willen wij iedereen graag 
op de hoogte houden met wat er zoal speelt en leeft in onze geloofsgemeenschap.  
Om dit nieuws zoveel mogelijk op korte termijn te kunnen verspreiden hebben we jullie 
e-mailadres nodig. Ik heb nu ongeveer 60 e-mailadressen die gebruik maken van de 
mogelijkheid om deze nieuwsbrief en andere informatie te ontvangen.  
Kijk daarom eens in jullie eigen omgeving of er nog meer mensen zijn die ook deze 
nieuwsbrief willen ontvangen. Laat het mij even weten of jullie daarvan ook 
daadwerkelijk gebruik willen maken. Jullie kunnen je aanmelden via e-mailadres 
meddo@paulus-ludger.nl. 

Joep Dorsthorst 

Neede - H. Caecilia 

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede 
T: 0545-28 68 35 ( koster H. Holtkamp 06-20 99 42 97)   E: neede@paulus-ludger.nl 

Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede 
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen 

Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur 
Contact beheercommissie én correspondent: Sjaak Ots 

 

Mededelingen van de beheercommissie 
Elke woensdagmorgen is van 9:30 - 11:00 uur de kerk open om een kaarsje op te steken 
of voor een persoonlijk gebed. Wil je toch nog iemand spreken, het secretariaat is ook 
open. In de grote zaal is ook plaats om een kop koffie of thee te drinken. 

 

Vieringen 
• Elke 2e dinsdag van de maand is er een eucharistieviering om 9:00 uur. 

De eerstvolgende eucharistieviering is op 10 mei. 
Voorganger is pastoor De Jong. 

• Op zaterdag 4 juni om 19:00 uur is er een woord- en communieviering. 
Voorganger is pastoraal werkster Carla Roetgerink 

 

mailto:meddo@paulus-ludger.nl
mailto:neede@paulus-ludger.nl
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Rooster Oecumenische Gebedsdiensten voor Ouderen   
Plaats: Grote Kerk van Neede 
Tijd:  Elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd in december) 
 14:30 – 15:00 uur: kerkdienst  en   15:00 – 15:30 uur: koffie/thee drinken 
 Vrijdag 27 mei 2022 

Voorganger: Dhr. Leo van der Meer, organist: Dhr. Gerrit Ebbekink 

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum 

Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken 
T: 0545-43 13 69    E: rekken@paulus-ludger.nl 

Bank: NL57 RABO 0113 6017 43 
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast 

Correspondent: Eric Huitink 

 

Vieringen Kerk op 't Kip 
zo. 15 mei 10:00 uur Mariaviering 
za. 28 mei 19:00 uur 
zo. 5 juni 10:00 uur Pinksteren 
za. 18 juni 19:00 uur 
zo. 3 juli 10:00 uur 

Reeds vastgezet voor de komende periode: 
zo. 21 aug.. 10:00 uur Oecumenische Openlucht Corsodienst 
zo. 25 sept. 10:00 uur Oecumenische Vredesdienst kerk op het Kip 
zo. 11 dec. 10:00 uur Oecumenische Midwinterviering Antoniuskerk 

Rietmolen - H. Caecilia 

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen 
T: 0545-22 12 07 

Bank: NL91 RABO 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 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 
Correspondent: Hemmy Severt 

mailto:rekken@paulus-ludger.nl
mailto:vragender@paulus-ludger.nl
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Winterswijk – 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 

Correspondent: Wilhelmien Wolters (E: W.A.M.Wolters@kpnmail.nl) 

 

Familiekroniek 
Op 1 april is Jozef (Joep) Koldewey op 81-jarige leeftijd overleden. Hij woonde aan de 
Nieuwstraat 8. 
Op 8 april is Sophie Groot Kormelink-Ringwald op 82-jarige leeftijd. Zij woonde in de 
Pelkwijk, Laan van Hilbelink 95. 
 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies van hun dierbare. 
 
Gedoopt: Joël Menger en  Zoë Hofhuis 
 

Wij willen de ouders en familie feliciteren en hopen dat deze kinderen voorspoedig mogen 
opgroeien. 

 

Passion 
Iedereen die meegewerkt heeft om de Passion bij ons in de kerk te laten slagen, hartelijk 
dank daarvoor. Het is te hopen dat de bezoekers door de kruisweg op de weg naar Pasen 
er door geraakt zijn en daardoor zelf ook weer een goede voorbereiding hebben gehad.                 

 

Thuis de communie ontvangen 
Wilt u thuis de communie ontvangen en u kunt niet naar de kerk komen, dan mag u zich 
opgeven bij het secretariaat, op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00-
11:00 uur op telefoonnummer 0543-512158. Er wordt dan contact met u opgenomen. 

 

Zaterdag 21 mei: Open dag 
Op zaterdag 21 mei wordt er in en rondom de kerk  tussen 10:30 en 14:30 uur veel 
georganiseerd. Verschillende werkgroepen gaan zich presenteren en er wordt gezongen 
door de koren. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen en u bent 
van harte welkom.  

 

mailto:winterswijk@paulus-ludger.nl
mailto:W.A.M.Wolters@kpnmail.nl
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Voedselbank 
Voor de maand mei vragen wij van u schoonmaakproducten en voor de maand juni 
suiker. Namens de mensen die hiervan gebruik maken dank jullie wel. 

Zieuwent - 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: Dorpsstraat 34, 7136 LM Zieuwent (bezoekadres ingang parkeerplaats) 
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos 

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

 

“Verlaat Ceciliafeest” 
Op zondagmiddag 10 april 2022 kon het Dames- en Herenkoor van de St. 
Werenfriduskerk dan eindelijk weer hun Ceciliafeest vieren. Niet zoals gebruikelijk op 
22 november de dag van de kerkmuziekpatrones St. Cecilia, want dit was al niet meer 
mogelijk geweest sinds het jaar 2020. 
We begonnen het feest met koffie en een lekker gebakje. De voorzitter opende het feest 
en stond stil bij de leden die ons de afgelopen 2 jaar zijn ontvallen. Daarna was het tijd 
voor de huldiging van onze jubilarissen.  

Ria Spekschoor-Bokkers die 50 jaar lid is.  
Ria is een trouwe alt, die vrijwel altijd aanwezig is op de repetitie om zich voor te 
bereiden op de gezangen in de vieringen die komen. En ze is ook trouw bij de vieringen 
aanwezig.  Ze heeft geen plankenkoorts en durft zich goed te laten horen tijdens het 
zingen.  Ook is ze een goede PR-vrouw voor het koor, een promotor, want ze heeft zelfs 
haar broer zover gekregen om bij ons te komen zingen, waar niet alleen Ria, maar ook wij 
als koor erg blij mee zijn. 

Bennie Boomgaars die 25 jaar lid is.  
Bennie zingt met verve de tenorpartij en is zeer stemvast. Als je beneden in de kerk zit, 
kun je hem altijd goed horen. Helaas kan Bennie niet alle vieringen meezingen, omdat hij 

dan beneden in de kerk als koster aanwezig is. 
Bennie is jarenlang bestuurslid van ons koor 
geweest. We hebben genoten van de fietstochten 
die hij uitzette en vele onbekende wegen en 
zandpaden in onze naaste omgeving zijn ook door 
onze leden ontdekt tijdens deze fietstochten.  
Nadat de voorzitter de jubilarissen toegesproken 
had, werden de versierselen opgespeld en de 
oorkonde en bloemen uitgereikt. Daarna namen de 
jubilarissen de felicitaties van iedereen in ontvangst.  

En verder hadden we met elkaar nog een hele gezellige middag. 

mailto:zieuwent@paulus-ludger.nl
mailto:ludgerzieuwent@gmail.com
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Vredesduifjes met Pasen en op 5 mei 
Prachtige Paasmorgen 
De stralende zon op de ochtend van Eerste Paasdag heeft 
de kerkgangers in Zieuwent een blij gevoel gegeven. De 
zondagse Eucharistieviering in de H. Werenfridus met 
pastoor De Jong stond in het teken van ‘Het Licht van 
Christus’.  
Naast de oude, Gregoriaanse gezangen van Pasen klonk er 
ook een speciaal gekozen lied voor Oekraïne: ‘Zoekend naar 
licht’. Hiermee wil de geloofsgemeenschap de Oekraïense bevolking een hart onder de 
riem steken. Dat ze echt meeleven met de mensen daar, bleek later ook bij het 
koffiedrinken na de viering. Voor de actie ‘Hart voor Oekraïne’ stond de actiemelkbus 
achter in de kerk en werden er Vredesduifjes verkocht. In een klein uurtje leverde dat 
een geweldig mooi bedrag op. Zo geweldig, dat besloten is om de actie te verlengen. 

“77 jaar Zieuwent in Vrijheid”. 
Op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsontbijt op het Kerkplein, kan iedereen voor € 2,- in het 
bezit komen van zo’n Vredesduifje. 
Wij vieren deze dag, dat wij al 77 jaar mogen leven in vrijheid. Wij gunnen anderen toch 
ook deze vrijheid?! 
Laat ook u op 5 mei uw hart spreken? Door mee te doen aan deze actie laten we als 
Zieuwent zien, dat we deze vrijheid aan de Oekraïense bevolking door willen geven! 

 

77 jaar Zieuwent in vrijheid: 1945-2022 
Op paaszaterdag, 31 maart 1945 rond 09:30 uur, is Zieuwent door Canadese en Poolse 
troepen bevrijd van de Duitse bezetter. Dit willen we vieren op donderdag 5 mei met 
een Bevrijdingsloop, aansluitend een Bevrijdingsontbijt en op donderdagavond met het 
concert “77 jaar Vrijheid”. Wij vieren de bevrijding op 5 mei, omdat Nederland officieel 
op 5 mei 1945 werd bevrijd. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, 
democratie en mensenrechten. 

Vlaggen op 4 en 5 mei 2022 
Sinds 2020 worden elk jaar 5 vlaggenmasten op het kerkplein 
geplaatst met de vlaggen van Canada, Polen, Nederland, Engeland 
en Amerika. Op 4 mei is de dodenherdenking. Door dit te herdenken 
laten we zien met iemand mee te leven en stil te kunnen staan bij 
iemands leed, ongeacht of we daar zelf nu ook nadeel van 
ondervinden. Om 18:00 uur gaan de vlaggen halfstok tot zonsondergang. Om 19:55 uur 
speelt Iris Rouwhorst The Last post. Daarna worden om ca. 19:58 uur de klokken geluid. 
Om 20:00 uur is iedereen 2 minuten stil om de mensen te herdenken die in de Tweede 
Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Kransen en bloemen kunnen vanaf 20:02 uur 
bij het monument worden gelegd. Vanaf 19:55 uur wordt de dodenherdenking op 
Youtube gezet (in 2021 3500 maal afgespeeld!). Publiek is welkom. 

Bevrijdingsvuurestafette 5 mei 2022 
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De estafette vanuit Wageningen naar Oost Gelre symboliseert 
de bevrijding van Nederland en vormt een belangrijke 
overgang van het herdenken op 4 mei naar het vieren van de 
vrijheid op 5 mei. De aankomst van het Bevrijdingsvuur in 
Oost Gelre luidt op een bijzondere wijze de lokale activiteiten 

in. Het vuur zal rond 9 uur aankomen bij Den Diek te Lichtenvoorde. Daar zullen 
leerlingen van groep 8 van de basisschool uit Zieuwent het vuur in ontvangst nemen en 
naar Zieuwent brengen. Rond 10:00 uur komt het vuur aan op het kerkplein en wordt op 
de trap van de kerk het vuur in de vuurschaal aangestoken. Daarna schuiven de 
leerlingen aan bij het bevrijdingsontbijt.  

Bevrijdingsontbijt 5 mei 2022 op het kerkplein in Zieuwent 
De vrijheidsmaaltijd op het kerkplein zal om 10:30 uur door wethouder Jos 
Hoenderboom worden afgetrapt met een toast op de vrijheid.  
Deze vrijheidsmaaltijd verbindt de deelnemers tijdens de ontmoeting aan tafel. 
Inwoners kunnen samen praten over historische en maatschappelijke thema’s als 
vrijheid en onvrijheid. Dit ontbijt duurt tot ca. 12:00 uur. Maaltijdkaarten zijn à € 2,50 
p.p. te koop bij de SPAR. 

Concert “77 jaar Vrijheid” op 5 mei 2022 
Op donderdagavond 5 mei organiseert de 
Oudheidkundige Vereniging Zuwent samen met 
de beheercommissie en de feestcommissie het 
concert “77 jaar Vrijheid” m.m.v. het Ulfts 
Mannenkoor in de St. Werenfriduskerk te 
Zieuwent. Het concert wordt geopend door 
burgemeester van Oost Gelre Annette 
Bronsvoort en duurt van 19:30 uur tot ca. 21:30 

uur. In de pauze rond 20:30 uur wordt de aanwezigen een kop koffie/thee aangeboden.  
Het Ulfts Mannenkoor was onderdeel van het Achterhoeks Mannenkoor, dat zo’n grote 
indruk maakte bij de herdenking van Operatie Market Garden in Renkum in 2019. Er 
werden toen voor de gelegenheid toepasselijke liederen gezongen als “We will 
remember them”. Dergelijke liederen zullen ook op het concert van 5 mei te horen zijn. 
Daarnaast wordt vanwege de oorlog in Oekraïne als laatste lied het volkslied van 
Oekraïne gezongen. 
Voorafgaand en tijdens het concert vertellen leerlingen van de basisschool verhalen 
over de bezetting en bevrijding. Op deze manier proberen we het begrip “vrijheid” door 
te geven aan de kinderen van nu, de volwassenen van de toekomst. Het concert wordt 
mede mogelijk gemaakt door Bedrijvenbundeling Zieuwent, waarvoor onze hartelijke 
dank! 
Kaarten in de voorverkoop: € 6,00 bij SPAR en Het Witte Paard te Zieuwent en bij 
meneer Kees te Lichtenvoorde. Aan de kassa in de kerk kosten de kaarten: € 8,00. 
Na het concert kan er nagepraat worden in Het Witte Paard te Zieuwent. 

Organisatie:  
Oudheidkundige Vereniging Zuwent  

Beheercommissie St. Werenfriduskerk Zieuwent 
Feestcommissie Zieuwent 
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Rooster vieringen 

Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen in onze parochie in de kerken die niet 
aan de eredienst zijn onttrokken. 
Er worden ook vieringen verzorgd door geloofsgemeenschappen zonder eigen 
kerkgebouw. Die vieringen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het pastorale 
team en staan daarom niet in de officiële roosters (op de website, in parochieblad en in 
de nieuwsbrief). U vindt die vieringen daarom bij de berichten vanuit die locatie. 
 

Weekendvieringen 
Aalten zo 01-05 09:30 Woord- en gebedsviering Dhr. H. de Graaf 

Aalten zo 05-06 09:30 Woord- en comm.viering Dhr. J. Droste 
      

Beltrum za 07-05 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Beltrum za 21-05 19:00 Woord- en comm.viering Past. w. C. Roetgerink 

Beltrum za 28-05 19:00 Woord- en comm.viering Werkgroep Kiddoesj 

Beltrum zo 05-06 09:30 Woord- en comm.viering 
(Dames- en Herenkoor) 

Past. w. C. Roetgerink 

      

Eibergen za 14-05 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Eibergen za 04-06 19:00 Woord- en comm.viering 
(koor Caisa) 

Diaken C. Peters 

      

Groenlo zo 01-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo zo 01-05 17:00 Marialof Pastoor H. de Jong 

Groenlo zo 08-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo zo 15-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo zo 22-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo zo 22-05 11:30 Eucharistieviering 
(Eerste H. Communie) 

Pastoor H. de Jong en 
past. W. C. Roetgerink 

Groenlo zo 29-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo zo 05-06 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
      

Harreveld za 04-06 10:30 Woord- en comm.viering 
(Kermisviering) 

Mw. M. van Uem 

      

Lichtenvoorde zo 01-05 11:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Lichtenvoorde zo 08-05 11:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Lichtenvoorde zo 15-05 11:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Lichtenvoorde za 21-05 16:00 Eucharistieviering 
(Eerste H. Communie) 

Pastoor H. de Jong en 
past. w. C. Roetgerink 
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Lichtenvoorde zo 22-05 11:00 Woord- en comm.viering 
(koor Caisa) 

Diaken C. Peters 

Lichtenvoorde zo 29-05 11:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Lichtenvoorde zo 29-05 17:00 Marialof Pastoor H. de Jong 

Lichtenvoorde zo 05-06 11:00 Eucharistieviering 
(H. Bonifatius) 

Pastoor H. de Jong 

      

Lievelde zo 01-05 10:00 Woord- en gebedsviering Werkgroep 

Lievelde zo 15-05 10:00 Woord- en comm.viering Werkgroep 

Lievelde za 04-06 19:00 Woord- en comm.viering Werkgroep 
      

Mariënvelde za 28-05 10:30 Woord- en gebedsviering 
(Kermisviering) 

Mw. A. Wopereis 

Mariënvelde zo 05-06 09:30 Woord- en comm.viering Mw. A. Wopereis 
      

Meddo za 14-05 19:00 Woord- en gebedsviering Ellen Klitsie en 
Lidy Dorsthorst 

Meddo za 28-05 19:00 Woord- en comm.viering Anne Marie Hörning 
en Ida Beekman 

Meddo zo 05-06 10:00 Oecumenische viering Nando Smid en 
Leo Zieverink       

Neede za 04-06 19:00 Woord- en comm.viering Past. w. C. Roetgerink 
      

Rietmolen za 28-05 19:30 Woord- en comm.viering 
(Mariaviering) 

Werkgroep 

      

Winterswijk zo 08-05 09:30 Woord- en comm.viering Diaken C. Peters 

Winterswijk za 04-06 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
      

Zieuwent za 07-05 19:00 Woord- en comm.viering Diaken C. Peters 

Zieuwent za 21-05 19:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Zieuwent zo 05-06 09:30 Woord- en comm.viering Diaken C. Peters 
 

Weekendvieringen per datum 
zo 1 mei Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde en Lievelde 
za 7 mei Beltrum en Zieuwent 
zo 8 mei Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk 
za 14 mei Eibergen en Meddo 
zo 15 mei Groenlo, Lichtenvoorde en Lievelde 
za 21 mei Beltrum, Lichtenvoorde en Zieuwent 
zo 22 mei Groenlo en Lichtenvoorde 
za 28 mei Beltrum, Mariënvelde, Meddo, en Rietmolen 
zo 29 mei Groenlo en Lichtenvoorde 
za 4 juni Eibergen, Harreveld, Lievelde, Neede en Winterswijk 
zo 5 juni Aalten, Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde. Mariënvelde, Meddo en Zieuwent 
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Weekvieringen 
Aalten do 05-05 09:00 Ochtendgebed Werkgroep 

Aalten do 12-05 09:00 Ochtendgebed Werkgroep 

Aalten do 19-05 09:00 Ochtendgebed Werkgroep 

Aalten do 26-05 09:30 Woord- en gebeds- 
viering (koor Caisa) 

Dhr. H. de Graaf 

Aalten do 02-06 09:00 Ochtendgebed Werkgroep 
      

Beltrum wo 04-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Beltrum wo 18-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Beltrum wo 01-06 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
      

Eibergen do 05-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 

Eibergen do 19-05 09:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Eibergen do 02-06 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 

      

Groenlo di 03-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans 
bidden) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo vr 06-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo di 10-05 09:00 Gebedsviering 
(08:30 Rozenkrans 
bidden) 

Werkgroep 

Groenlo wo 11-05 19:00 Taizé viering 
(H. Calixtus basiliek) 

Werkgroep 

Groenlo vr 13-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo di 17-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrana 
 bidden) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo vr 20-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo di 24-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans  
bidden) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo wo 25-05 19:00 Taizé viering 
(H. Calixtus basiliek) 

Werkgroep 

Groenlo do 26-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo vr 27-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 
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Groenlo di 31-05 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans 
bidden) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo vr 03-06 09:00 Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H. de Jong 

Groenlo ma 06-06 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Groenlo wo 08-06 19:00 Taizé viering 
(H. Calixtus basiliek) 

Werkgroep 

      

Lichtenvoorde do 05-05 14:30 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Lichtenvoorde do 12-05 11:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Lichtenvoorde do 19-05 11:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Lichtenvoorde do 26-05 11:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Lichtenvoorde do 02-06 14:30 Rozenkrans bidden Werkgroep 
      

Mariënvelde wo 04-05 19:30 Woord- en communie-
viering (Doden- 
herdenking) 

Mw. A. Wopereis 

      

Neede di 10-05 09:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
      

Rietmolen do 12-05 09:00 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
      

Winterswijk wo 04-05 09:30 Woord- en gebeds- 
viering 

Dhr. B. Stevens 

Winterswijk do 05-05 15:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Winterswijk wo 11-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Winterswijk do 12-05 15:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Winterswijk wo 18-05 09:30 Woord- en gebeds- 
viering 

Dhr. B. Stevens 

Winterswijk do 19-05 15:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Winterswijk wo 25-05 09:30 Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

Winterswijk do 26-05 15:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Winterswijk wo 01-06 09:30 Woord- en gebeds- 
viering 

Dhr. B. Stevens 

Winterswijk do 02-06 15:00 Rozenkrans bidden Werkgroep 

Winterswijk wo 08-06 09:30 Woord- en communie-
viering 

Dhr. B. Stevens 

      

Zieuwent wo 11-05 09:30 Weekviering Mw. Beerten 

Zieuwent wo 25-05 09:30 Weekviering Mw. Beerten 

Zieuwent wo 08-06 09:30 Weekviering Mw. Beerten 
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Overige vieringen 
Winterswijk za 21-05 15:00 Doopviering Pastoor R. den Hartog 
      

Eibergen za 04-06 17:30 Doopviering Diaken C. Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat? 

Op 25 april in het consumentenprogramma “Kassa” Musie Sium uit 
Eibergen werd geïnterviewd? Hij is afkomstig uit Eritrea en sinds 22 
jaar woonachtig in Nederland. Hij helpt namens de gemeente 
statushouders. De Nationale Ombudsman Reinier van Zuthpen heeft 
een rapport geschreven over statushouders die door het oerwoud van 
regels en digitalisering in de schulden terecht komen. 
Het item in ”Kassa” met Musie begint na 26 minuten en 30 seconden. 

Humor 

Drie pastoors zitten samen en bespreken een zwaar probleem: de duiven in hun kerk. Zij 
bezoedelen met hun uitwerpselen het interieur en zorgen regelmatig voor hilariteit tij-
dens de kerkdiensten. De priesters vragen aan elkaar wat zij als oplossing zien.  
De eerste pastoor: “Ik strooi wekelijks gifkorrels: zeer efficiënt.” 
De tweede pastoor: “Dagelijks ga ik met mijn geweer in de kerk en ik knal de boosdoe-
ners gewoon af.” 
De derde pastoor schudt het hoofd en zegt: “Waarom het zo moeilijk maken? Ik heb een 
veel efficiëntere oplossing die bovendien geweldloos is.” 
De twee andere geestelijken zijn natuurlijk benieuwd: “Hoezo?” 
De derde pastoor verklaart dan: “Ik doop de duiven en geef hen het Vormsel, en dan blij-
ven ze vanzelf weg uit mijn kerk.” 

https://www.npostart.nl/kassa/25-04-2022/BV_101407429
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Volgende uitgave nieuwsbrief en parochieblad 

Het volgende nummer van de maandelijkse nieuwsbrief verschijnt 1 juni. Kopij graag 
uiterlijk 26 mei mailen naar nieuwsbrief@paulus-ludger.nl. 
Het volgende nummer van het parochieblad verschijnt 30 mei en omvat de periode juni-
juli-augustus. Kopij graag uiterlijk 13 mei (tot 9:00 uur) mailen naar redactie@paulus-
ludger.nl. 
Kijk voor alle verschijningsdata van nieuwsbrief en parochieblad (t/m eind 2022) op de 
parochiewebsite onder [Media – Redactieroosters]. 
 

Redactie nieuwsbrief 
E: nieuwsbrief@paulus-ludger.nl  
Gerard Bartels (coördinator), diaken Cor Peters, Vincent Stapelbroek en Berry 
Brockötter 

Redactie blad 
E: redactie@paulus-ludger.nl  
Luuk Kouijzer (coördinator), diaken Cor Peters, Vincent Stapelbroek en Berry 
Brockötter 

Beheer website 
E: webmaster@paulus-ludger.nl  
Luuk Kouijzer (coördinator), Gerard Bartels en Vincent Stapelbroek 

Facebook 
https://www.facebook.com/HHpaulusludger 

Contactgegevens 

Pastorale noodwacht 
T: 06-19 01 72 92 
In situaties van overlijden, ziekenzalving/ziekenzegening, in momenten waarbij u een 
beroep wilt doen op geestelijke zorg, is onze pastorale wacht voor u telefonisch 
bereikbaar. De contactpersoon zal u naar de aard van uw verzoek, verder helpen. Wij 
denken met u mee, staan even naast u met aandacht, een gesprek van mens tot mens. 
Wanneer u liever uw verhaal of vraag opschrijft, kunt u deze per mail versturen naar een 
lid van het pastoresteam. Deze behandelen wij vertrouwelijk. 

Eucharistisch centrum 
H. Calixtusbasiliek 
Kerkstraat 8 
7141 BA Groenlo 

Parochiesecretariaat 
Francis Poelhuis, Angela Röeling en Marieke Kleyweg 
Nieuwstad 12 

mailto:nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
mailto:redactie@paulus-ludger.nl
mailto:redactie@paulus-ludger.nl
https://www.paulus-ludger.nl/index.php/media-parochie/redactieroosters
mailto:nieuwsbrief@paulus-ludger.nl
mailto:redactie@paulus-ludger.nl
mailto:webmaster@paulus-ludger.nl
https://www.facebook.com/HHpaulusludger
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7141 BD Groenlo 
T: 0544-46 46 63 
E: secretariaat@paulus-ludger.nl 
Openingstijden: ma t/m do. 09:00 - 12:00 uur (sinds 1 april 2022 niet meer op vrijdag)  

Pastorale team 
H. de Jong, pastoor E: h.dejong@paulus-ludger.nl 
 T: 06 -12 37 97 93 
C. Peters, diaken E: c.peters@paulus-ludger.nl 
 T: 06 -51 03 65 79 
C. Roetgerink, pastoraal E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl 
      werkster T: 06 -20 73 95 64 

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

Parochiële Caritas Instelling 
PCI St. Ludger: Bank: NL32 RABO 0336 1608 36 
PCI St. Paulus: Bank: NL76 RABO 0119 5807 72 

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

Werkgroep Diaconie in de parochie 
Rianne van Boxtel E: rianneboxtel@hotmail.com 

Vertrouwenspersoon 
Onafhankelijk vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag en conflictsituaties: 
Hans Goorhuis E: hansgoorhuis@gmail.com 
 T: 06 – 22 93 08 09 

ANBI status 
De parochie bezit een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De verplichte 
ANBI gegevens zijn door het Aartsbisdom verwerkt en zijn hier te zien. 
 
 
 

mailto:secretariaat@paulus-ludger.nl
mailto:h.dejong@paulus-ludger.nl
mailto:c.peters@paulus-ludger.nl
mailto:c.roetgerink@paulus-ludger.nl
mailto:vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
mailto:secretaris@paulus-ludger.nl
mailto:penningmeester@paulus-ludger.nl
mailto:personeel@paulus-ludger.nl
mailto:begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
mailto:gemeenschappen@paulus-ludger.nl
mailto:communicatie@paulus-ludger.nl
mailto:rianneboxtel@hotmail.com
mailto:hansgoorhuis@gmail.com
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406
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https://www.bettingbredevoort.nl/

