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REDACTIE
Onze menselijke werkelijkheid

De vakantieperiode is voorbij. We hebben
de periode gebruikt om alle gebeurtenissen
een plek te geven en hebben er weer zin in.
Gaat alles weer normaal door?
Als je van vakantie terugkomt, vallen direct
de veranderingen in het landschap op. De
maïs is flink opgeschoten en bloeit. De
roodbruine pluimen wuiven in de wind, de
kolven langs de metershoge stengels vallen in het oog. De beek is dichtgegroeid.
Een landbouwer zie ik op een trekker met
een immense machine het gedroogde gras
opkrabben en grote balen hooi aan de achterzijde op het land leggen.
Dit jaar had ik al deze waarnemingen niet.
We zijn thuis gebleven en hielden vakantie
met zo nu en dan een dagje weg. En dan
beleef je de groei van het seizoen in het
landschap heel anders. Je ziet meer textuur
waartegen taferelen op het platteland zich
afspelen. Je neemt een andere werkelijkheid
waar.
Ondanks de grote oogsten die boeren
momenteel aan het binnenhalen zijn; zij de
meest hoogwaardige producten afleveren
in de wereld, merk je dat boerengemeenschappen sociaal economisch achteruit
boeren. Ik doel op de stikstofcrisis, de boerenprotesten, de klimaatdoelen die we met
elkaar willen halen om onze kinderen een
toekomst te geven zonder droogte, zonder
natuurrampen, zonder dat de bodem uitgeput raakt. We hebben de aarde in bruikleen!
De boeren, in tal van geschriften beschreven
als hoeders van de schepping, hebben het
zwaar: we vragen nogal wat van ze. Boeren
hebben meer grond nodig om hun dieren
te kunnen laten grazen, om met name de
stikstof uit de mest te binden en CO2 terug
te dringen. Het beleid vraagt de boeren
stikstofruimte te creëren voor de bouw van
huizen, grond is nodig voor de productie
van zonne- en windenergie, die wij verbruiken in de dorpen, de steden. Er heerst
op het platteland een strijd om de ruimte
te verdelen voor de teelt van gewassen,
voedsel, hectares zonnepanelen en in de
luchtruimte de wieken van de windmolen-
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parken. Dit gaat gepaard met biedingen van
groot geld uit subsidiepotten van het Rijk,
bijeengebracht door u, door mij, waartegen
de boeren niet op kunnen. Want slaat het
beleid niet door in vruchtbare landbouwgrond op te offeren voor zonneparken? En
boeren daarvoor meer ontvangen dan dat
de grond ooit kan opbrengen?
Het effect van het grote subsidiegeld is
dat wij ongemerkt de boeren tegen elkaar
opzetten. En eigenlijk daarmee ook zeggen
dat de boeren de klimaatproblemen maar
moeten oplossen. Zouden we niet eerst
eens naar ons eigen consumptiegedrag
moeten kijken?
Het is me opgevallen dat er wekelijks aandacht voor deze problemen is in de voorbeden. We bidden voor de ‘leiders en volkeren’, dat zij de rijkdommen van hun land
niet voor zichzelf opeisen, maar zich inzetten voor de minder bedeelden’.
Bisschop Gerard de Korte van het bisdom
‘s-Hertogenbosch zegt in het Katholiek
Nieuwsblad dat de kerk op allerlei manieren kan helpen om tot een goed debat
te komen over duurzaamheid, voorbij de
polarisatie die we nu zien. Belangrijk voor
het katholiek sociaal denken zijn noties als
menselijke waardigheid, onderlinge solidariteit en inzet voor het algemeen belang.
In het algemeen zegt De Korte: “In het
landbouwdebat zouden de emoties moeten worden getemperd ten gunste van een
redelijke argumentatie.”
Ik schrijf deze inleidende column omdat
er in deze uitgave van SintLudgernu.nl
aandacht is voor de Pax Vredesweek die
inhoudelijk eenzelfde thema heeft als hierboven beschreven. Diaken Peters praat met
een parochiaan over hoe hij in het leven
staat. Nabuurschap ervaart deze parochiaan
als groot goed. Er is aandacht voor verdraagzaamheid, voor kinderen die meedelen in onze kerk en een artikel die over de
confrontatie gaat met jezelf.
We zijn weer begonnen...
Eveline Zuurbier

Pastorale noodwacht:
T: 06-190 17 292
Eucharistisch centrum

Rapenburgsestraat 21
7131 CW Lichtenvoorde

Centraal secretariaat

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

Pastores team

H. de Jong, pastoor
E: pastoordejong@stpaulusparochie.nl
T: 06 -123 79 793
R. den Hartog, parochievicaris
E: pastor.den.hartog@gmail.com
T: 06 -573 30 330
C. Peters, diaken
E: c.peters@stpaulusparochie.nl
T: 06 -510 36 579
C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
T: 06 -207 39 564

Parochiebestuur-DB

Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
Hans de Graaf, secretaris
Ton de Vries, penningmeester

Ondersteuning bestuur

Angelita Hunting, kassier
Michel Banning, administratie

Parochiële Caritas Instelling

Bank: NL32 RABO 0336 1608 36

Pastor Dave Fonds

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

MOV-werkgroep

Frans Stoltenborg T: 0543-474857

ANBI status

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

Het volgende nummer

Kevelaerlof
zondag 6 september
17.00 uur in Mariënvelde
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

Voor de uitgave van oktober is de inleverdatum voor artikelen, info en foto’s uiterlijk
donderdag 11 september. Voor de uitgave
van november is dat 9 oktober. Voor vragen
omtrent de bezorging van dit blad kunt u
contact opnemen met het secretariaat van uw
locatie/kerk in het parochiegebied.

Omslagfoto

Kerkgangers op anderhlave meter afstand in
in de banken van de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde Foto: Eveline Zuurbier
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PASTORES

Diaken Cor Peters

Mens, waar ben je?

Op een van de hete zomerse dagen van
augustus heb ik me maar in de tuin gesetteld om daar aan deze column te werken.
Omgeven door groen en de rijk bloeiende
geraniums en andere zomerbloeiers. Ik geniet
daarvan. Net als van de dagelijkse wandeling
in het gebied van Engbergen bij Gendringen.
De ochtendstilte vind ik het mooiste. De zon
die net op is, soms een beetje dauw over de
velden en koeien die grazen. Ze doen weer
energie op voor een nieuwe dag. Energie
opdoen, dat doe ik dan ook. Daar zijn deze
weken ook voor bedoeld. Vakantietijd, vrijzijn, afstand nemen. Het is dit jaar natuurlijk
allemaal wat anders dan anders. Het coronavirus houdt geen vakantie, zo wordt ons duidelijk gemaakt. Het blijft dus voorzichtig zijn.
Maar toch, we zijn even aan iets anders toe.
Het begin
Juist in deze tijd kun je net iets meer oog
hebben voor andere dingen, de natuur bijvoorbeeld, Gods Schepping. Zo kan ik daar
wel naar kijken.
Wonderlijk hoe alles geworden is zoals het is.
Wonderlijk het nieuwe leven dat mensen aan
elkaar mogen doorgeven. Dat nieuwe begin
is en blijft een mysterie voor ons, maar wel
een om van te genieten en gelukkig van te
worden.
Het is niet zonder reden dat Genesis het
eerste Bijbelboek is geworden. Het woord
“genesis” is Grieks voor ‘ontstaan’, ‘oorsprong’, ‘wording’. En de Joden noemen dat
boek met een Hebreeuws woord ‘Beresjiet’.
Dat betekent ‘in het begin’. En zo lezen we
ook in het eerste vers al: “In het begin schiep
God de hemel en de aarde. De aarde was
nog woest en doods en duisternis lag over
de oervloed, maar Gods Geest zweefde over
het water”.
Genesis beschrijft onder andere het ontstaan
van de aarde, de oorsprong van de mensheid,
Gods begin met Adam en Eva, Gods nieuwe
start met mensen na de zondvloed en Gods
begin met het volk Israël.

Nieuwe kansen
Het boek Genesis
laat zien dat God
de mens steeds weer een nieuwe kans geeft
als het misgaat. Die kansen komen natuurlijk
niet uit de lucht vallen! Steeds is het weer
God die het initiatief neemt en een stap naar
mensen zet. Daarin zien we zoveel van Gods
liefde terug. Het begint als in Genesis 3:
8-13: als Adam en Eva gezondigd hebben
verstoppen ze zich voor God, de heer. Ze
schamen zich voor hun naaktheid en bedekken zich met vijgenbladeren. Maar God zoekt
hen, roept: “Mens waar ben je?” en vraagt
Adam wat er gebeurd is. Als ze uiteindelijk
hun zonde opbiechten doet God iets heel
opvallends. Hij straft ze met zwaar werk op
het land. Tegelijkertijd is Hij als een zorgzame
en barmhartige vader. “God maakte voor de
mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen
en trok hun die aan”.
Mens waar ben je; hier ben ik!
We herkennen vast vergelijkbare situaties in
ons persoonlijke leven en samenleven. Je
eigen weg gaan, geen boodschap hebben
aan “God noch gebod”, de ander uit het oog
verliezen, anderen pijn doen. En je dan verstoppen, ervoor weglopen en je schuilhouden. Mens waar ben? Hoor je dat je geroepen
wordt om je leven onder ogen te zien? Mens,
met je licht en je schaduwkanten.
God roept en blijft roepen, maar het is natuurlijk aan ieder van ons om te antwoorden: hier
ben ik! Geloven is ten diepste een relatie aangaan met God. Hij is immers onze levensbron, het oerbegin. Hij kent ons al vanaf de
moederschoot en laat nooit varen het werk
van zijn handen.
Christenmensen hebben een prachtig voorbeeld van omgaan met God. Jezus van Nazareth is het mooiste beeld dat we van God
kennen. In Hem licht op hoe God de mens
bedoeld heeft. Geloven is, dat een leven in
de geest van Jezus ons dichter bij die Bron
brengt. Dat is voor mij een enorme kracht en

troost. Een fundament. En ik mag weten dat
ik in fouten die ik maak, bij God barmhartige
ontferming vind. Zo probeer ik te antwoorden
op Zijn roepstem. Door er te zijn met mijn
talenten voor mijn geliefden en naasten, voor
mensen met wie ik werk in samenleving en
Kerk.
Geloven in God, de barmhartige Vader
Mensen die geloven en dat samen belijden
in de geest van de Kerk van Jezus moeten
zich nogal eens verdedigen voor het feit dat
ze geloven of naar de kerkgaan. Ouderwets,
die regels en die leer, ze zijn niet meer van
deze tijd. Gelovige mensen komen samen,
om in de eredienst God te loven, danken
en te prijzen, op een plek die hen heilig is.
Daar ontlenen zij kracht en bemoediging aan,
waardoor ze in weerbarstige tijden het leven
aankunnen.
In zoeken naar wegen van geloven en
geloofsgemeenschappen voor de toekomst,
gaat het om dit geloof in God, Schepper,
Vader van Jezus Christus. Niet om heilige
boontjes te worden. Maar wel om mens te
zijn in het oerbeeld van God.
Ik wens ons aan het begin van het nieuwe
werkjaar toe dat geloof onze drijfveer mag
zijn en blijven in ons handelen bij het bouwen aan de Kerk van de toekomst. Mens
waar ben je, doe je mee?
Diaken Cor Peters

BESTUUR
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Het nieuwe jaar in een bijzonder periode
De vakanties zijn weer voorbij, althans voor
de meeste mensen. Meestal verbleven wij bij
huis of elders in Nederland.
Ja, we bevinden ons in een bijzondere tijd.
Corona heeft ons land zeker nog niet verlaten en ook in het nieuwe werkjaar zullen wij
rekening dienen te houden met deze ongenode gast.

Hoe is de stand van zaken op de locaties?
De pastorie van Aalten is verkocht. Ook de
St.-Helenakerk. De kerk is echter nog niet
opgeleverd. De beheercommissie, in overleg
met het parochiebestuur, geeft aan wanneer
dat gebeurt, in elk geval vóór 1 januari 2026.
Voor de kerk en pastorie in Bredevoort is ook
belangstelling. Daar is een tweede project-

De kroonluchter in de Agathakerk in Harreveld.
Foto: Kerkfotografie

De draad oppakken
Bestuurlijk zullen wij de draad ook weer
oppakken. In de tweede helft van dit jaar
2020 zullen voor de geplande fusie tussen
de St.-Ludgerparochie en de St.-Paulusparochie de laatste werkzaamheden plaats vinden.
Het is de bedoeling dat die fusie op 1 januari 2021 een feit zal zijn. Een groot gebied
in de Oost-Achterhoek komt dan onder
één bestuur. Voor dat bestuur worden ook
nieuwe leden geworven. Enkele oude leden
zullen blijven. Dat is goed voor de voortgang.
Beheercommissies, werkgroepen herbestemming en parochiebestuur
Die voortgang heeft ook van doen met de
herbestemming van kerkgebouwen. Op vrijwel alle locaties die het betreffen zijn werkgroepen actief. Dat waarderen wij zeer. Het
parochiebestuur heeft heel wat besprekingen
op de locaties achter de rug, want voeling
met de mensen ter plaatse is belangrijk, ook
al is het bestuur eindverantwoordelijk bij
de herbestemming van de kerk. Ook in het
komend werkjaar zullen wij tijd vrijmaken om
bij de locaties op bezoek te gaan.
Voorlopige stand van zaken herbestemming

voorstel in de maak en een haalbaarheidsonderzoek loopt. Het ligt in de verwachting
dat de procedure voor de onttrekking van de
H. Georgius en H. Hartkerk aan de goddelijke eredienst kan starten. In Meddo is een
zeer actieve werkgroep bezig om tegelijk
met een herbestemming een centrumplan
voor het mooie dorp te ontwikkelen. De H.
Antonius van Paduakerk en pastorie in Vragender krijgen een herbestemming. In de
kerk komen appartementen. Ook hier is te
verwachten dat de procedure voor onttrekking aan de goddelijke eredienst kan starten.
Het is de bedoeling dat onder de toren een
klein Mariakapelletje komt. Aanstekelijk zijn
de ideeën van de werkgroep in Harreveld. De
kerk van de H. Agatha is een rijksmonument
en een markant voorbeeld van een neogotische dorpskerk. Het interieur is opmerkelijk
verfraaid met muurschilderingen van kunstenaar Jos ten Horn. Het idee van de werkgroep
is om de kerk zo in tact te laten omdat een
herbestemming met woningen of met een
andere functie schier onmogelijk zal zijn. Het
is dan de bedoeling dat de kerk, liggend aan
het netwerk van de kerkenpaden, een museaal karakter krijgt.

Onder andere het
leven en werk van de
van oorsprong Gelderse
kunstenaar Jos ten Horn staat
daarin centraal. De bedoeling is dat de TU
Delft in opdracht van de gemeente Oost
Gelre een onderzoek gaat verrichten. Het
parochiebestuur denkt graag mee bij deze
uitdaging. In Mariënvelde
staat de OLV van Lourdeskerk, een zeer opmerkelijk
kerkgebouw dat ook de status van rijksmonument heeft.
Specialiste op het gebied van
kerkgebouwen en religieuze
kunst drs. Pia Verhoeven
van het Catharijne Convent
in Utrecht schreef een paar
maanden geleden over deze
kerk in het blad ‘Op Tocht’.
Lezenswaardig! Vooralsnog
is het stil rond deze kerk.
Pastorie en kerkgebouw
staan inmiddels wel te koop.
Vertrouwen
Wij hopen dat er in de plaatsen waar de kerk een herbestemming krijgt een geloofsgemeenschap blijft bestaan.
Een geloofsgemeenschap die
de nabijheid van het verhaal
van God met mensen vorm
geeft. Misschien kleinschalig,
niet groots, soms ingetogen,
maar met de mogelijkheden die men heeft.
Diaken C.. Peters begeleidt dat proces. Dan
is er hier nog niets geschreven over Lichtenvoorde, Winterswijk en Zieuwent. Daarover
een andere keer. Ook daar kunnen namelijk
ontwikkelingen zijn.
Wij wensen allen vertrouwen in de toekomst,
ondanks krimp en corona. Laten we bij elkaar
blijven. ‘Onze verbondenheid is onze kracht’.
Ons geloof zal blijven in de Oost-Achterhoek.
parochiebestuur St. Ludger
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PAX Vredesweek 19 t/m 27 september
Vrede verbindt verschillen

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit.
Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar.
Spandoeken, applaus en simultaan luidende
kerkklokken. Invoelende toespraken van de
leiders van het land en die extra tas met
boodschappen voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door
de storm moeten helpen.
Ook worden de al bestaande verschillen
nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het
meisje dat veel liever naar school gaat dan
in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten
zijn. Het verschil in toegang tot zorg, tussen
ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.
Niet vanzelf
De solidariteit die nu, we schrijven dit de
dagen voor Pasen, in Nederland weerklinkt,
is hopelijk blijvend én groter dan het mooie
gebaar van een applaus.
Wellicht blijkt het virus een gezamenlijke
vijand die ervoor zorgt
dat mensen zich meer
één voelen. Dat we beter
begrijpen hoe mensen
zich voelen die moeten
vluchten en zo hun familie
niet meer kunnen zien.
Hoe het ook uitpakt, we
moeten altijd blijven werken aan solidariteit. We
leven in Nederland al 75
jaar in vrede en vrijheid.
Die zijn er niet vanzelf
gekomen, en blijven ook
niet vanzelf zo bestaan. En
ja, er zijn spanningen in de
samenleving, weerspiegelt
in het politiek landschap.
Maar gelukkig weten veel
mensen dat diversiteit
goed kan zijn voor een
samenleving, ook al zien
ze de frictie die het met
zich meebrengt. Mensen
die verschil zien als een
zegen, een aanvulling op
zichzelf.
Daarom kiest vredesor-

ganisatie PAX de komende
Vredesweek voor het thema
‘Vrede verbindt verschil’.
Nieuwe verbintenissen
Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel
verschillen zijn niet weg te nemen, en dat
moeten we ook niet willen. We zijn niet
allemaal één, het samenleven in zo’n grote
diversiteit schuurt en doet pijn, je moet er
misschien zelf iets voor inleveren: je eigen,
vertrouwde mening of gewoonten.
Het vraagt moed om op te komen voor de
ander, die anders is. PAX werkt al vanaf haar
ontstaan net na de Tweede Wereldoorlog,
aan manieren waarop mensen met verschillende culturen en talen samen kunnen
leven. In de periode na de oorlog heet dat
verzoening, tussen mensen die tot voor kort
vijanden waren. Die verzoening kon er alleen
komen door ontmoetingen en gesprekken.
Met genoeg tijd om te luisteren naar elkaars
verhalen.

Aandacht voor Pastor Dave Fonds in oktober
Op onze jaarlijkse Ludgerdag doet pastor
Dave Capucao een beroep op ons. Door
het Covid-19 virus en de daarmee landelijke
maatregelen de pandemie te kunnen beheersen heeft deze dag niet kunnen plaatsvinden.
Dat betekende ook dat we organisatorisch

geen aandacht aan het fonds hebben kunnen
gegeven. Het Pastor Dave Fonds is in 2011
een afscheidsgeschenk aan pastor Dave die
na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in
onze parochie, terugging naar zijn geboorteland de Filipijnen.

Hoe echter en oprechter de verhalen, hoe
steviger de band die ontstaat. Daarom zoeken we ook in deze tijd naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land dat heel
divers geworden is. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden
en samenleven mogelijk te maken
De Vredesweek is hét moment om elkaar
te ontmoeten. Om te ontdekken wat goed
is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we
misschien niet in grote groepen bij elkaar
kunnen komen vanwege het coronavirus,
juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.
MOV

Het fonds is ingericht voor zijn seminaristen
en seminarie. Vanuit die werkzaamheden
probeert pastor Dave met zijn studenten ook
een kerk van de armen te zijn. In oktober
houdt onze parochie de jaarlijkse inzamelactie voor het fonds. Er gaat weer een envelopje
mee bij SintLudgernu.nl waarin u uw bijdrage
kan geven.

INSPIRATIE
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Diaken Cor Peters praat met
Aaltenaar
Bernard Kleine Schaars (85)
Een mensenleven is wel te vergelijken met de seizoenen, lente,
zomer, herfst en winter. Wisselende periodes, met hoogte- en
dieptepunten, maar die het leven wel kleur geven. Een leven
lang blijft de mens zoeken naar de diepere betekenis van dat
leven. Je wilt immers uitgroeien tot de mens die je ten diepste
bent. In de herfst van je leven kun je achterom kijken, om te
zien hoe ver je gekomen bent.
Bernard Kleine Schaars uit Aalten blikt zo terug op zijn leven,
wat voor hem stapstenen zijn waar hij graag nog even naar toe
gaat, om vervolgens de toekomst weer in te gaan. Gedragen
door de liefde van mensen en God.
Op een stralende middag
in augustus bel ik op de afgesproken
tijd bij Bernard Kleine Schaars aan. De
toegangsdeur tot “Koningshof” zwaait open.
Op de galerij staat mijn gesprekspartner
me al op te wachten. Bernard vertelt dat hij
net weer thuis is van het bezoek aan zijn
echtgenote Annie. Zij verblijft sinds begin dit
jaar in een verzorgingshuis.
Ik merk wel dat Bernard zich op het gesprek
heeft voorbereid. “Maar is mijn verhaal
wel interessant genoeg?”, zo vraagt hij
zich af. En als vanzelf begint ons gesprek.
Bernard neemt mij mee naar Raalte, zijn
geboortedorp. “Ik ben het 12e kind van
de 13 in ons gezin. Een goed thuis en vol
trots laat hij een oude gezinsfoto zien. Zijn
ouders omringd door de kinderschare. Zie
je, allemaal netjes in de kleren. Ik heb me
altijd afgevraagd hoe moeder dat voor elkaar
kreeg. Het was samen er voor elkaar zijn
en het doen met de dingen die er waren”.
Het katholieke geloof is hem, net als vele
leeftijdsgenoten, bij wijze van spreken met
de paplepel ingegeven.
Bernard heeft altijd gewoond en gewerkt
in een christelijk omgeving, katholiek
en protestant. “Vroeger was er afstand,
maar mijn moeder had de gewoonte al
om minstens eens per week brood bij de
protestantse bakker te kopen. Want, zo zei
ze, die mensen moeten ook leven”.
Hier zal een kiem voor zijn betrokkenheid bij
de latere oecumene wel gelegd zijn.
Hij was net 21 jaar toen hij in Hengelo een
kosthuis vond. Als katholieke jongen trok
hij in bij een protestants gezin. Zijn werk als
stamboekhouder bracht met zich mee dat

hij bij boeren van alle gezindten kwam. Het
verrijkte zijn leven. Tegenwoordig heeft al
het rundvee een chip in het oor, waardoor
het dier geïdentificeerd kan worden. “Je had
in die tijd alleen roodbont, zwart-wit koeien
en de blaarkop. Duizenden dieren heb ik
onder andere van een schets-aftekening
voorzien”.
Vol passie vertelt hij over die tijd. Het was
ook de tijd waarin de liefde voor Annie
opbloeide. “Je had in die dagen de r.-k.
Instuif bijeenkomsten. Daar heb ik haar
leren kennen. Ik moest wel moeite doen en
volhouden om Annie voor me te winnen.
Ze is 4 jaar ouder dan ik, maar 4 jaar later
trouwden we”.
Een goede tijd brak aan en hun gezin
groeide met 3 kinderen. Inmiddels hebben
zij allen ook hun gezinnen en zijn er 8
kleinkinderen en bijna 4 achterkleinkinderen
gekomen”. Bernard wijst op een prachtig
collage schilderij, hun stamboom, dat bij
gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk
door de kinderen gemaakt is. “De kinderen
hebben wij op onze manier vertrouwd willen
maken met het grote leven. Doorgeven van
tradities en een gelovige opvoeding horen
daarbij”.
Geloven en oecumene
Het is al ruim 46 jaar geleden dat het
gezin in Aalten kwam wonen. Een nieuwe
omgeving betekent ook op zondag naar een
nieuwe parochiekerk. Al snel werd Bernard
aangesproken als trouwe kerkbezoeker om
lid te worden van de parochievergadering.
Oecumene en ouderenzorg zijn de
aandachtsgebieden geworden waar hij vele
jaren actief is gebleven is. Hier komen lijnen
uit Bernards’ leven samen.
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“Er zijn verschillende mensen. God maakt
geen verschil, Hij is Liefde. Het boek Genesis
vertelt de wordingsgeschiedenis van hemel
en aarde, van de natuur met mens en dier.
Man en vrouw werden geschapen, maar
we zijn allemaal beeld van die ene God”.
De katholieke kerk heeft het niet alleen
moeilijk in onze tijd. De reformatie, die
scheiding bracht in de Kerk, was ook heftig.
Bernard is wel gaan inzien dat de katholieke
kerk uiterlijkheden van geloven destijds
belangrijker vond dan het leven naar Gods
Woord.
Zijn leven wordt mede gedragen door
geloof. Zo is hij niet alleen een regelmatige
kerkganger, maar ook een Maria vereerder.
Heeft hij een bijzondere band met Catharina
Laboré gekregen. De heilige Catharina
(1806-1876) was een Franse zuster van
de Dochters van Liefde die bekend werd
vanwege de Parijse Mariaverschijningen
waaraan de Wonderdadige medaille haar
oorsprong dankt. Ze was gedurende
tientallen jaren werkzaam als verpleegster in
een Parijs ziekenhuis. Ze stond bekend om
haar nederigheid, dienstbaarheid en trouw
aan haar congregatie. Bernard draagt nog
altijd haar medaille die hij ooit tijdens een
ontmoetingsdag in Aalten ontving.
Op mijn vraag of gebed belangrijk voor
hem is klinkt een nadrukkelijk ja. “Bidden
uit dankbaarheid tot God, om de liefde van
en voor Annie. Dankbaar dat ons kinderen
gegeven zijn. Het geluk dat je ten deel
valt. We leven toch in een ‘gouden eeuw’.
Kijk eens hoe onze welvaart de afgelopen
60 jaar gegroeid is”. Dan somt Bernard op
welke problemen hij met zijn gezondheid
heeft gehad. “Dan ben ik God dankbaar dat
ik nog zo vitaal ben”.
Mantelzorg
Bernard is blij dat hij met Annie een jaar of 8
geleden in een appartement in de Koningshof
kon gaan wonen. Een fijn huis. Maar de
laatste paar jaar waren voor hen beiden best
zwaar. Annie’s lichamelijke gezondheid ging
steeds een beetje achteruit. “Het begon met
het overnemen van huishoudelijk taken.
Inmiddels red ik me met heel veel zaken. Er
kwam niet alleen huishoudelijke hulp, maar
ook hulp voor de persoonlijke verzorging

van Annie”. Samen hebben ze,
met de kinderen, alles gedaan
om haar zo lang mogelijk thuis
te kunnen helpen.
Mantelzorg kan zomaar op je pad
komen. Zorgen voor je naaste is
voor de meeste mensen vanzelfsprekend.
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met
mantelzorg en mensen doen dit uit liefde
voor elkaar. Mantelzorger zijn is, zeker als het
om je partner gaat, een 24-uurs taak. Onze
samenleving is tegenwoordig zo ingericht
dat we zo lang mogelijk thuis verzorging
krijgen. Niet zelden loopt men tegen de
eigen grenzen aan. Dan komt het moment
dat je samen moet zeggen dat anderen nu
de zorg voor je geliefde moeten overnemen.
Eind vorig jaar ontstond die situatie bij Annie
en Bernard. In goed overleg, ook met de
kinderen, is er naar passende zorg gekeken.
Verpleeghuis Den Es in Varsselveld is nu
haar thuis geworden.
“Elke dag zoek ik haar op. Ik kan vaak
nog wel een gesprekje met haar hebben.
Over de dingen van de dag, de kinderen
en kleinkinderen of onze families. Ik help
haar bij het eten van de maaltijd”. Het is
geen opgave. Het is een nieuw levensritme
geworden. Bij mooi weer gaat Bernard de 10
kilometer naar Varsseveld op de fiets. Dan
heeft hij tegelijk zijn beweging weer gehad,
vitaal als hij is. Bernard vertelt maar wat
graag over zijn grote liefde, Annie. Dit jaar
hebben ze, ondanks de coronapandemie,
op gepaste wijze in het verzorgingshuis toch
nog stil kunnen staan bij de 62e verjaardag
van hun huwelijk.
Wat hem nu gaande houdt? “Annie had
eerder weleens momenten dat het voor haar
niet meer hoefde. Ze wordt binnenkort 89
jaar en ik hoor haar zeggen dat ze ook wel
90 wil worden”. In het begin kon Bernard
met Annie in de rolstoel naar buiten. Niet
alleen corona heeft dat niet meer mogelijk
gemaakt, maar ook haar gezondheid. Annie
ligt nu eigenlijk altijd op bed. “Thuis verzorgen
had nou helemaal niet meer gekund! Ik heb
gemerkt dat ze muziek fijn vindt. Met mijn
mobiel kan ik alle muziek afspelen die ik wil.
We luisteren naar Marialiederen. Af en toe

hoor ik haar meezingen. Dat zijn mooie en
dierbare momenten”.
Op mijn vraag hoe Bernard tegen het huwelijk
aan kijkt zegt hij: “Op de eerste plaats is het
in een huwelijk geven en nemen. Altijd iets
meer geven. Annie en ik, we kregen beiden
een mens waarmee de ander leven kan.
En dat kan wanneer je oprecht liefde voelt
en deelt met elkaar. Liefde die je gelukkig
maakt. Dat is voor mij het huwelijk en dan
kan het ook wel tegen een stootje”.
Noaberhulp
Ja, hij heeft ook nog wel een boodschap voor
ons, lezers. “Mensen, laten we dankbaar zijn
en tevreden met alles wat er is in je leven.
Noaberhulp, omzien naar een ander vind
ik heel belangrijk. Ik heb altijd wel iets met
oudere mensen gehad. Daarom had ik ook
wel in de ouderenzorg willen werken. Even
aandacht hebben voor elkaar, een kort
bezoekje wordt al beloond met een ‘dankje-wel’. Dat is toch geweldig!”
In de koele woonkamer heeft deze hete
middag een bijzondere ontmoeting plaats
gehad. Een levensverhaal van een man die
meende niks bijzonders te kunnen vertellen.
Hoe anders heb ik dat ervaren! Een man
die bouwde aan stevige fundamenten in
zijn leven. Daarop kon uit liefde een gezin
verder gebouwd worden. In de tuin groeide
een prachtige boom met de vruchten van
de liefde van Annie en Bernard: kinderen,
klein- en achterkleinkinderen. Dat alles met
een nuchter gelovig vertrouwen dat God
oorsprong van alle leven moet zijn, want het
is te mooi en te groots voor de mens alleen.
Eén God, verschillende kerken. Ik deel de
gedachte van Bernard, dat de dominee en
de pastoor beiden werken voor dezelfde
firma! Een mens met veel humor, die als een
clown prima kan optreden met een mooi
verhaal. Maar vandaag had hij geen masker
op. Ik mocht een hart vol liefde en zorg zien
voor zijn geliefden.
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Een reactie op ontstane
commotie Paulusparochie

Parochie
Sint Ludger

In de afgelopen weken is er veel gebeurd.
Als parochie haalden we zelfs het landelijke
nieuws. Het is echter niet bepaald reclame
voor de Kerk die ons dierbaar is. Er doen
verschillende verhalen de ronde. Daarom
is het goed om ook u, parochianen van de
parochie St. Ludger, namens het pastorale
team en het bestuur van de St. Paulusparochie, nader te informeren. We doen dit
met de tekst van de brief die in de week
van 6-10 juli bij alle parochianen van de St.
Paulus parochie in Rietmolen is bezorgd.
“Wij willen u graag op de hoogte stellen van
enkele gebeurtenissen in onze parochie.
Zoals u gehoord zult hebben is er een ongewenste situatie ontstaan in de geloofsgemeenschap van Lievelde, door het oneigenlijke gebruik van de kerk op 6 juni. De kerk
is daardoor ontheiligd. Dit is geen besluit van
de pastoor, maar een gevolg van oneerbaar
gebruik van het kerkgebouw. De situatie is
getoetst door de aartsbisschop, die de conclusie van de pastoor deelde.

Gelukkig kunnen we u melden dat door middel van een boeteritus de kerk van Lievelde
weer in gebruik genomen is voor de activiteiten die horen bij de verkondiging van het
rooms-katholieke geloof.
De locatieraad van Lievelde heeft op advies
van het bestuur naar aanleiding van. de ontstane situatie haar taken neergelegd.
Het bestuur heeft de taken overgenomen
en er zal een nieuwe locatieraad aangesteld
worden.
Op dinsdag 16 juni, aan de vooravond van
zijn 25-jarig priesterjubileum ontving pastoor
De Jong via de mail een open brief van de
locatieraad Rietmolen. (Zie website: https://
stpaulusparochie.nl. In een schriftelijke reactie
hierover staat een link naar deze open brief)
Vanuit deze brief kan het bestuur niet anders
dan tot de conclusie komen dat de locatieraad van Rietmolen zich niet kan en wil conformeren aan het beleid en de wet- en regelgeving vanuit het r.-k. geloof en het bisdom,
zoals dat uitgevoerd wordt in onze parochie

en door de verkondiging van de boodschap
van Jezus Christus zoals die door pastoor De
Jong, die sinds september 2011 hier is aangesteld, wordt uitgedragen.
Voor de volledigheid vermelden we hier dat
er al in 2018 en ook in 2019 gesprekken zijn
gevoerd met de locatieraad van Rietmolen
over dit onderwerp. Hierbij waren bestuursleden, diaken C. Peters en mw. A. Oude
Geerdink, extern adviseur op uitnodiging van
bestuur, aanwezig. De afspraken die toen
vastgelegd zijn waren wat ons betreft helder
en duidelijk.
Het zich nu wederom niet kunnen conformeren aan het bestuurlijke en pastorale beleid
binnen onze parochie maakt de verdere
samenwerking niet meer mogelijk. U kunt
zich indenken dat een locatieraad, benoemd
door het parochiebestuur, niet bedoeld is om
oppositie te voeren tegen het eigen parochiebestuur, de pastoor en zijn team. Het parochiebestuur heeft de leden van de locatieraad
daarom ontheven uit hun functie.
Het spijt ons dat dit de conclusie moet zijn.
Wij hebben de voormalige locatieraadsleden
gevraagd hun werkzaamheden aan ons over
te dragen.
Voor vragen betreffende uw locatie kunt u
contact opnemen met het centraal secretariaat in Groenlo. Wij houden u van verdere
ontwikkelingen op de hoogte”.
Met vriendelijk groet,
het parochiebestuur St. Paulusparochie
p/a Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544 – 464663
E: secretariaat@stpaulusparochie.nl

VERHALEN IN DE WOESTIJN IN ANDER PERSPECTIEF
Zo luidt de nieuwe cursus moderne kunst en spiritualiteit. Na vele
jaren is er ook komend seizoen weer een cursus, dit keer over het
boek Numeri.
Op dit moment, is het vanwege de corona-omstandigheden nog niet
duidelijk waar de cursus plaatsvindt. Mede afhankelijk van de plek
worden ook de data van de 6 bijeenkomsten bepaald. Het ziet er
naar uit, dat er niet meer dan 10 deelnemers zullen kunnen worden
ingeschreven.
Definitieve gegevens zal de commissie Ontmoeting & Inspiratie van
de St. Paulusparochie met behulp van een folder, die in de verschillende kerken zal worden neergelegd, en de websites van de Ludgeren Paulusparochie bekend maken.
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Boodschap paus Franciscus voor
Werelddag van migrant en vluchteling

Zondag 27 september viert de roomskatholieke kerk de Werelddag van de Migrant
en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus
Franciscus een boodschap geschreven, die
nu beschikbaar is in de Nederlandse vertaling.
Ook voor de Wereldvluchtelingendag die de
Verenigde Naties op 20 juni hebben ingesteld,
is de boodschap van de paus relevant.
De paus legt in zijn schrijven een directe link
tussen de situatie van vluchtelingen nu en de
situatie waarin Jozef en Maria met het kind
Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

‘Het gaat niet om cijfers, het gaat om personen’ Ook legt de paus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor
kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun
onzekere situaties nog heeft vergroot: “Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers.
Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om
personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij
ertoe komen hen te leren kennen. En door
hun geschiedenis te leren kennen zullen wij
erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die
wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van
de pandemie, een constante is in het leven
van de ontheemden,” schrijft paus Franciscus.

Hij wil daarmee aansporen om vluchtelingen
en migranten te leren kennen en daardoor te
begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als
naasten om hen zo beter te kunnen dienen.
De paus roept verder op tot luisteren, delen,
ondersteunen en om samen met migranten
en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat
de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen
verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt (Boodschap Urbi et Orbi, 12 april
2020),” zegt de paus.
De complete boodschap van de paus voor de
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling
leest u op de website van het aartsbisdom
Utrecht.

Enis Odaci - vrede en verdraagzaamheid in onze samenleving
Zo luidt in het kader van de vredesweek de
titel van de lezing op maandag 21 september
om 19.30 uur in de r.-k. kerk Heilige
Martelaren van Gorcum, Rekkenseweg 42 te
Rekken.
Vanaf 19.15 uur heet de commissie
Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/
thee graag welkom. Uiteraard worden alle
dan geldende maatregelen ter voorkoming
van verspreiding van het corona-virus in acht
genomen. Dat betekent onder meer dat er
niet meer dan 34 bezoekers mogelijk zijn.
U dient zich daarom aan te melden bij
Peter Müller E: pjamueller@gmail.com of T:
0544 463045; graag uiterlijk woensdag 16
september.
Enis Odaci is verkeerskundig ingenieur,
maar besloot na 9-11 zich te verdiepen in
zijn eigen islamitische traditie, mede naar

aanleiding van het losgebarsten islamdebat.
Hij ontdekte vele humanistische elementen in
zijn geloof en besloot erover te schrijven en
te spreken.
Hij verdiepte zich ook in de (Nederlandse)
christelijke cultuur om bruggen te kunnen
bouwen tussen mensen en gemeenschappen.
Zo werd hij publicist en spreker op het
gebied van vele thema’s over de culturele
en
levensbeschouwelijke
samenleving.
Daarnaast ontwikkelt hij projecten om
discriminatie tegen te gaan.
Ook adviseert hij overheden en maatschappelijke
organisaties
om
beleid
om te zetten in een positieve praktijk.
Soms geeft hij op radio of televisie een
levensbeschouwelijke blik op de actualiteit.
Hij is mederedacteur van Volzin, een
magazine voor religie en samenleving.
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Henk Orriëns 50 jaar
broedermeester is
tevens de laatste keer
Henk Orriëns (82) is 50 jaar broedermeester van de
Kevelaer-bedevaart.
Hij mag het jubileum thuis vieren in de kerk van
Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Mariënvelde
nu de bedevaart naar Kevelaer niet doorgaat.
Op zondag 6 september is er
‘een ouderwets Marialof’. Hij hoopte dat weer eens
mee te maken in het dorp.
CV
Henk Orriëns
* 50 jaar broedermeester
* bidt wekelijks de rozenkrans voor
plus een van de Geheimen
* 25 jaar koorlid
* 25 jaar acoliet
Vader van 4 kinderen
Opa van 8 kleinkinderen
Superopa van 1 achterkleinkind
Hij en zijn vrouw Marietje kregen
bij 25-jarig huwelijksfeest een
reis naar Lourdes welke onvergetelijk is geworden. Het was een
cadeau van hun kinderen
Is op zondag 6 september 2020 voor
de laatste keer broedermeester

Een hartenwens gaat voor Henk Orriëns in
vervulling: een Kevelaer-lof en nog wel in zijn
eigen woonplaats in de kerk in Mariënvelde.
Hij had het voorgesteld en Marc Wolterink,
de andere Kevelaer-broedermeester, heeft dat
idee neergelegd bij de pastores als alternatief
voor de Mariabedevaart naar Kevelaer die
door de coronapandemie afgelast is. “Ik heb
gedacht: ‘het zal wel niet doorgaan, het moet
in Lichtenvoorde gebeuren’, maar het gebeurt
hier in de kerk van Mariënvelde. Kerk en dorp
zijn naar Maria vernoemd en dus vindt hij
deze keuze niet meer als logisch. Bovendien
zegt hij fier met een twinkeling in de ogen: “Er
gaan meer mensen uit Mariënvelde mee naar
Kevelaer dan uit Lichtenvoorde.”
Als Henk hoort dat pastor Den Hartog
in die bijeenkomst het evangelie van de
wedervinding van Jezus gaat lezen, maakt
dat nieuws hem bijzonder blij. Het is zijn
favoriete bijbelverhaal waarover hij zegt dat
als jonge mensen zich meer gaan openstellen
voor de kerk zij de rijkdom van het geloof
en die van de kerk in het dorp echt gaan
ervaren. Lucas verhaalt over hoe Jozef en
Maria op de terugreis van hun pelgrimstocht
naar Jeruzalem, hun
zoon missen. Na
dagen vinden zij hem
terug in de tempel in
Jeruzalem, waar hij in
gesprek blijkt met de
schriftgeleerden. Het
verhaal geeft precies
aan dat als ouders
geloof doorgeven, dit
een band geeft met
de kerk, duidt Henk
Orriëns. Nu hij stopt
als broedermeester
hoopt hij dat de belangstelling
weer

eens gaat groeien voor de kerk en voor de
bedevaart naar Kevelaer. De animo is sterk
afgenomen, wat hem bedroeft. “Zonder een
begeleidend koor, gelukkig nog wel met
vlaggen en vaandels, hangen we er een beetje
tussen de bedevaartgroepen uit Salland. Ik
mis dan de gemeenschapszin van de groep
waarvoor je eigenlijk naar Kevelaer gaat.
Henk Orriëns heeft hoogtijdagen meegemaakt waarop vijf bussen met pelgrims
uit Mariënvelde, Zieuwent en Harreveld
naar Kevelaer gingen. De twinkeling in
zijn ogen komt terug als hij anekdote na
anekdote vertelt over wat hij onderweg heeft
meegemaakt met alle bedevaartgangers. “Het
werd in de nazomer beschouwd als een
dagje uit voor de mensen. Even weg uit het
normale doen.” Tegenwoordig vertrekt er
nog maar één bus die we nog slechts gevuld
krijgen met parochianen uit heel de parochie
Sint Ludger. “Als ouders niet meer in de kerk
komen, vervaagt de kerk bij de kinderen.”
Henk Orriëns is 50 jaar broedermeester en
hij vindt het gezien zijn leeftijd goed geweest.
Vijftig jaar geleden is hij door pastoor Massop
gevraagd. “Ik voelde me er meteen thuis.”
Later, aan het sterfbed van deze laatste
pastoor in Mariënvelde beloofde hij zijn best
te doen de belangstelling voor de bedevaart
naar Kevelaer van anderen niet te doen
vervagen, “maar ik heb erbij gezegd dat de
kerk niet verder leeg moest lopen.”
Henk regelt elk jaar de opgaves, de bussen,
stelde de namenlijsten samen, regelt
verzekeringen, en verzorgde vanuit de
vergadering van de broedermeesters de
reserveringen in Kevelaer.
“De harmonie Zieuwent-Mariënvelde ging in
het verleden mee, het dames- en herenkoor
hier uit Mariënvelde. Dat waren geweldige
bedevaarttijden.” Hij vertelt dat het hem
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gelukt is dat pastoor Kuipers die net in het
parochieverband Sint Ludger was begonnen,
op het altaar mee mocht doen in de pontificale
hoogmis in de basiliek in Kevelaer. “Wat zou
het toch mooi zijn als pastoor Kuipers zondag
6 september in Mariënvelde is voor het lof. Ik
weet niet of hem dat gaat lukken.”
Overtuigd Maria-vereerder
Op de vraag waarom hij broedermeester
is geworden antwoordt Henk: “Ik ben met
volle overtuiging een Maria-vereerder.
Ik was in 1947 bij de inwijding van het
Maria-kapelletje aan de Nieuwendijk (bij
de Vlinderbrug over de N18). Ik was als
jongen bij de Bonifatius-knapenvereniging..
Mooi was die dag. Vroeger waren daar
bruidjes bij aanwezig Wij Bonifatiusknapen
waren uitgenodigd door de familie van
Basten Batenburg. Vanuit Mariënvelde is dit
kapelletje tot stand gekomen. Lichtenvoorde
heeft deze wegkapel van ons ‘gegapt’ toen de
grond van de familie van Basten Batenburg
overging naar Lichtenvoorde, waar op dat
moment pastoor Saes de leiding had over de

De kaarsenkapel in Kevelaer met
Henk Orriëns voorop lopend na het
aanbieden van de parochiekaars
parochie.”
De Mariakapel heeft tot drie keer toe te
lijden gehad van vandalisme. Na de derde
keer, kwam Henk met idee om er kogelvrij
glas voor te zetten. Dat is toen door schilder
Mellink uit Lichtenvoorde gerealiseerd.
Hij kent een anekdote over een Mariaverschijning bij de kapel. Een parochiaan
had de verschijning aan de pastoor in
Lichtenvoorde gemeld toen hij er op een
regenachtige avond langsfietste. Hij had
toch duidelijk gezien dat Maria uit de kapel
was getreden. Maar het bleek later Tone
Berendsen te zijn geweest. Hij ging dagelijks
in een rolstoel naar de Mariakapel,
stak er een kaars aan. Op de avond
had hij zich tegen de regen beschermd
met een plastic zeil. Vanonder het zeil
had hij een brandende kaars neer
willen zetten. In de verstrooiing van
het flakkerende kaarslicht had hij Maria
dubbel gezien. Henk kan er smakelijk
om lachen.
Een andere betrokkenheid bij deze
wegkapel wijst naar zijn vader. Henks
vader had een boerderij aan de
Europaweg in Lichtenvoorde. Naast
het boeren reed hij op de melkwagen
van de boterfabriek. Elke dag kwam
hij langs de Mariakapel gereden en
stak er een kaarsje op. Henk heeft dat
ritueel later overgenomen toen hij zelf
op de melkwagen zat. De boerderij
in Lichtenvoorde heeft hij niet
overgenomen. Hij begon een nieuw
boerenbedrijf in Mariënvelde nadat
hij trouwde met Marietje. In 1980
kreeg Henk een ernstig ongeluk wat
hem noodde het bedrijf te beëindigen.
“Sindsdien ben ik vrij en heb het
rozenkrans bidden op me genomen.
Ik bid voor in Antoniushove, bij de

gebedsgroep in de Bonifatiuskerk, in de kerk
in Mariënvelde en in de Molenberg. Ik ben
dat gewend te doen. Als broedermeester bid
je voor in de bus op weg naar Kevelaer.”
Henk bidt elke week een van de Geheimen
bij het voorbidden van de rozenkrans. “Dat
is ouderwets, maar de mensen die meedoen
vinden het prachtig. Meestal worden alleen de
tientjes gebeden. De Geheimen bidden trekt
meer mensen aan. Ik had bij de eerste keer
in Mariënvelde gedacht dat ik kon rekenen
op maximaal tien mensen, maar het werden
er honderd.”
“Ik ontleen kracht aan Maria. Voor mij is het
geloof een grote rijkdom die de kerk mij heeft
gegeven. “Ik ben 7 keer met de ambulance
weggebracht en ik ben er nog. Een hemels
geschenk.”
Henk vertelt over het 50-jarige huwelijksfeest
dat hij met zijn gezin in de kerk in Mariënvelde
heeft gevierd. Toen was zijn dochter Irma er
nog bij. Later overleed ze aan een ziekte die
ze niet meer kon overwinnen.
“De kleinkinderen waren misdienaar die dag,
de kinderen lazen de lezingen voor. Pastoor
Pikkemaat zei ons nog: “dit maak je nooit
meer mee.”
Henks betrokkenheid bij de kerk is groot.
Tien jaar geleden ontving hij een oorkonde
voor 40-jaar broedermeester zijn. Vorig jaar
werd hij ondersscheiden met een Willibrordpenning, kreeg hij de Gregoriusspeld op zijn
revers gespeld en werd hij gehuldigd omdat
hij 25 jaar acoliet is.
Het Kevelaer-Marialof op zondag 6 september
17.00 uur in de Mariënveldse kerk is voor alle
bedevaartgangers die anders naar Kevelaer
waren afgereisd. “Ik hoop uit de grond van
mijn hart dat de lezing over de wedervinding
van Jezus in de tempel, anderen net zoveel
raakt als wat het met mij heeft gedaan: voor
de glorie van de kerk.”

DIENEN
INSPIRATIE
& ONTMOETING
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Cursus Kunst & Inspiratie: “pure verwennerij”
Je hoefde niet thuis te zijn in de Bijbelse verhalen of moderne kunst. Het belangrijkste
was: een open geest om je te verdiepen en te
laten verrassen.
We blikken terug naar de gegeven cursus
moderne Kuns & Inspiratie met de titel: ‘de
profeet Elia in een nieuw licht’.
Aan ons de keuze
Deze cursus van zeven bijeenkomsten heb ik
ervaren als een ware inspiratie.
Een spiegel werd ons voorgehouden met het
verhaal van Elia, 1 Koningen. Dit alles door
middel van allerlei verschillende kunstwerken.
Elke keer in alle stilte eerst zelf te bekijken en
daardoor als het ware onze eigen kunstwerken maken: beschrijven wat we zien, ervaren,
voelen, denken en opmerken. Dat is in het
begin al best moeilijk, maar het went geleidelijk aan.
Daarna delen we onze opgeschreven teksten.
Dit delen is alleen al heel verrijkend en stimulerend om verder te zoeken. Ik ervaarde
het geheel van de cursus zeker ook als een
nieuwe ontmoeting met mezelf diep van
binnen. Daarbij wel aantekenend dat ik ten
tijde van de cursus een persoonlijk verdriet
te verwerken had. Verwarrend en chaotisch
voor mezelf. Een van de cursusleden waarschuwde me nog. Soms kon zo’n cursusavond heel confronterend zijn, of het leverde
een nieuwe ervaring op en een andere keer
werkte de kunst die we te zien kregen juist
opbeurend omdat ik een diepe emotie kwijt
kon door het uitspreken van de beleving.
Ook gedichten of liedteksten ervaarde ik dan
als iets goeds voor mezelf om nog eens vaker
na te lezen. Zeker toen de coronatijd zich
aandiende kon er nog eens goed over het
uitgediepte verhaal van Elia nagedacht worden in alle rust thuis.
De gezamenlijke afsluiting in de tuin ervoer ik
als een waar experiment. Details van dezelfde
archieffoto werden ons achtereenvolgens
getoond en wij konden ook hier weer onze
beleving opschrijven. Deze werden bespro-

De tuin bij de boerderij van Els en Hans

ken en hier beleefde ik duidelijk dat
als je geen totaal of volledig overzicht
hebt je zomaar tot een compleet vertekend beeld kunt komen.
Daaraan zag je hoe belangrijk het is
om het hele beeld of het totale verhaal te weten. Tegelijkertijd zag je
door de vraagstelling wat ons zo ieder
voor zich bezighoudt in ons dagelijks
geloofsleven. Inspiratie volop hoe te
leven tussen en met de mensen in
Gods schepping op deze aardbol. Aan
ons de keuze … Els.
Je bent nooit te oud om te leren
Elia bijeenkomsten hebben mij veel
geleerd over hoe kijk ik of hoe anderen kijken naar iets bijvoorbeeld schilderijen, tekeningen, kunstwerken of
foto’s. Dat je eerst maar eens rustig
nadenkt voordat je wat zegt? Voor mij
heeft het veel inspiratie gegeven om
met anderen hierover te praten en ik
hoop ook dat dit geldt voor ons allen.
Ook heb ik ontdekt hoe belangrijk het
is om meer bijbelkennis te hebben. Eigenlijk
heb ik dat altijd onderschat? Er staat veel in.
Misschien was ik eerder te druk en had ik
andere interesses? Geloven was zo vanzelfsprekend. Nu ik veel meer tijd heb, vind ik
het leuk. Je bent nooit te oud om te leren…
Gerard.
Pure verwennerij
Sinds een paar jaar doe ik mee met de cursussen van de werkgroep kunst & inspiratie
geleid door pastoraal werkster Carla Roetgerink. Door middel van moderne kunst komen
we bij de diepere lagen van het de bijbelse
verhalen en het Oude Testament, dit jaar de
verhalen uit Koningen I en II. De situaties zijn
verrassend actueel en houden ons een spiegel voor.
Zo ook in de cursus ‘Elia in een nieuw licht’
van afgelopen seizoen. Het trof het me bijzonder dat ik buiten de cursusavonden om

een schilderij heb geschilderd waarop ik
onbewust Izebel, de vrouw van koning Achab
heb geschilderd. Dit naar het beeld van Descedant II van Samuel Bak, de nog levende
en in Polen geboren kunstenaar en schilder.
Izebel is de vrouw met de sleutelmacht op
de achtergrond van koning Achab, die leeft in
een welvarende tijd. Ze heeft haar religieuze
wortels in de Baälcultuur.
Bak heeft zich laten inspireren door een
dubbelportret van de hertogin en hertog van
Urbino (Italië 1472) door Piero della Francesca. Het is een prachtige manier om bij de
diepere lagen van jezelf en jouw geloof te
komen als voedingsbron. Dat deze cursussen
te volgen zijn in onze parochie is pure verwennerij …! Miny
De uitgestelde afsluiting op 31 juli 2020 als
alternatief voor de eerder geplande ‘kloosterdag’ vond plaats in deze prachtige tuin van Els
en Hans Tolsma. Behalve de
cursusinhoud van deze laatste
en zevende bijeenkomst hebben we ook genoten van een
gezamenlijke maaltijd samengesteld uit meegebrachte
gerechten door de deelnemers.
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De beker van het nieuwe verbond
afbeelding: van Jezus als Salvator Mundi of
Redder van de wereld, van Maria, de Moeder Gods (Mater Dei), de heilige Joseph, de
heilige Anna, de moeder van Maria, en de
heiligen Petrus en Christina. De eerste vier
zijn leden van de heilige Familie, Petrus en
Christina verwijzen naar de ouders, vader
Petrus van Rooijen en moeder Christina van
Wijk. In de laatste naam vinden we ook zijn
eigen naam terug: Chris. In de voet staan hun
namen gegraveerd in de opdracht: “In piam
memoriam Petrus van Rooijen en Christina
van Dijk Christiano filio suo prima vice Sacrificium Missae offerenti hunc calicem dono
dederunt 20 aug 1901” Vertaald: “Petrus
van Rooijen en Christina van Dijk gaven deze
kelk aan hun zoon Christianus toen hij voor
het eerst het Misoffer opdroeg, ter vrome nering. 20 augustus 1901.”
Samen iets delen schept verbondenheid. Samen eten, samen drinken doe je niet zomaar
met iedereen.
Je doet het in je gezin, met familie of vrienden. En als het eens een keer met vreemden
is, is er iets bijzonders aan de hand, iets dat
je op dat moment verenigt. Zo herinner ik
mij een gezamenlijke lunch op een druilerige
zondagmiddag in het Bretons stadje Loctudy.
Achter de kerk stonden lange tafels waar je
kon aanschuiven. Stokbrood, cider en ander
eten werden zusterlijk en broederlijk gedeeld,
in ons geval met gasten uit Parijs, die daar
waren gekomen bij gelegenheid van de jaarlijkse folkloristische optocht.
We dronken niet uit dezelfde beker, dat was
een stap te ver. Maar het was lange tijd wel
gebruikelijk dat dezelfde beker, hetzelfde glas
door meerdere mensen werd gebruikt.
Parochies waar de communie met brood én
wijn werd gevierd konden kiezen tussen drinken uit een of meerdere bekers, die telkens
werden schoongepoetst, of het indopen van
de hostie. Ik kan me niet herinneren dat iemand er ooit iets aan heeft overgehouden.
Als je verkouden was, ging je aan de beker
voorbij. Maar dat was lang vóór covid-19.
In veel sacristiekluizen worden een of meerdere kelken bewaard, erfstukken van oude
pastoors. In de Sint Helenakerk in Aalten
staat bijvoorbeeld de kelk van pastoor Chris
van Rooijen, die bij het bombardement op de
Dijkstraat op 28 januari 1945 om het leven
kwam. Hij had de kelk gekregen bij gelegenheid van zijn priesterwijding in 1901, een
geschenk van zijn ouders. Alle jaren van zijn
priesterschap heeft hij de kelk gebruikt, om
het nieuwe verbond te vieren.
Dat verbond en die verbondenheid komt ook
terug in de versiering op de voet van de kelk.
Die heeft een zes-lobbige vorm en we zien
daarin 6 medaillons aangebracht, met elk een

De kelk is gemaakt door edelsmid J. van
Roosmalen uit Utrecht. Hij is 21 centimeter
hoog, en is gemaakt van verguld zilver, en er
hoort een pateen, een kleine vergulde schotel
bij voor een grote hostie. Er zal ook een klein
lepeltje bij gezeten hebben, om bij het klaarmaken van de gaven een druppel water in de
wijn te doen. Tegenwoordig gebeurt dat door
wat water uit een kannetje te schenken.
De stam van de kelk is zeskantig, wat overeenkomt met de zes-lobbige voet. Het getal
zes staat daarnaast symbolisch voor de zes
scheppingsdagen, de zes levenstijdperken
van een mens of de zes tijdperken in de wereldgeschiedenis, maar ook voor de zes werken van barnhartigheid zoals Matteüs 25 die
beschrijft. (Het zevende is later bijgevoegd:
het begraven van de doden.)
Als versiering zijn er verder uitwaaierende
koolbladmotieven, parelranden en lijnversieringen.
De afbeeldingen zijn in reliëf, en zijn, op Maria na, te herkennen aan een attribuut: Christus, als Salvator Mundi, maakt een zegenend
gebaar en draagt in zijn linkerhand een kelk;
Joseph draagt een lelietak, symbool van
zuiverheid en uitverkiezing; Anna draagt de
kleine Maria op haar linkerarm; Petrus heeft
zwaard en sleutel en Christina tenslotte is afgebeeld met een pijl: het wapen waarmee zij
gedood zou zijn.
Zo komen in deze kelk verschillende tijden
en werelden bij elkaar, is hij echt een teken
van een nieuw verbond.
Jos Droste

Jeugd@church

Communiefeestje anders dan anders
We hadden zoveel mooie plannen, zoveel
leuke opdrachten om jullie goed voor te
bereiden op de allereerste heilige communie.
Maar corona zette ook een streep door
onze afspraken om samen te komen. Net
als dat jullie weken niet naar school
konden gaan, was naar het parochiecentrum van de kerk gaan ook niet
mogelijk.
Dat was heel jammer. We vonden gelukkig via social media nieuwe wegen om
met jullie en jullie ouders in contact te
blijven. Via online opdrachtjes doen,
gebedjes leren, puzzeltjes en kleuropdrachten hebben we er samen toch nog
een leuke voorbereiding van kunnen
maken.
Ik wil heel veel dank zeggen aan de inzet
van jullie ouders, opa’s en oma’s die heel
belangrijk zijn. Zij doen jullie voor hoe
je geloven kan ik God, hoe je Jezus kan
volgen en hetzelfde te doen als Hem.
We hebben allemaal goed opgepast in de
tijd van de lock down. Langzaam mocht
er weer meer van onze premier Rutte en
de deskundige mensen.
Weer naar school en later in overleg met
alle bisschoppen in Nederland, mochten
we na 1 juli weer een beetje meer kerk
vieren met elkaar.
In de weekenden voordat de zomerva-

kantie begon waren er nog 2 weekenden
over voor het communiefeest.
Binnen de regels, en dingen die we nog
niet konden doen, zijn het 6 prachtige
vieringen geworden. Er was weer een
beetje feest in de kerk. Voor de voorbereiding ervan hebben we jullie een liturgieboekje meegegeven.
Na afloop gaf de parochie uit naam van
alle mensen en de pastores een mooie
kinderbijbel als aandenken aan deze
dag.
Online heeft ons, de pastores, nieuwe
ideeën gegeven voor de vorm van de vieringen in de periode van voorbereiding
en op de dag zelf. Via powerpoint presentaties, filmpjes en liedjes online met jullie
te delen, vinden jullie een leuke manier
en kunnen we vaker inzetten.
In de Ludgerparochie waren 34 kinderen
die de eerste heilige communie deden en
in onze buurparochie Paulus ontvingen
27 kinderen de eerste heilige communie.
In kleine groepjes was het mogelijk en
konden jullie ‘6 gasten uitnodigen’. Dat
waren jullie ouders en broer, zusje, opa
en oma of tante en een oom
Enkele ouders hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om in 2021 opnieuw
deel te nemen samen met een jonger
broertje of zusje.

Wij feliciteren alle
communicantjes

Stralend middelpunt waren de communicantjes in een feestelijk versierde kerk.
Op die grote dag ontvingen zij Jezus voor het eerst in de eucharistie.
We mogen terugkijken op een mooie waardevolle periode.
We hopen van harte dat deze feestelijke viering voor de kinderen een
volgende stap is op de weg van vriendschap met Jezus.
“Blijf dit doen!”
Uit de parochie Sint Ludger:
Imke Albers
Mila Buil
Bo Te Brake
Devon Zuidinga
Nynke Roerdink
Tess Ottink
Anna Te Fruchte
Ize Beuting
Jasmijn Olthof
Idske Van Arem
Pien Van Ooijen
Marit Groot Kormelink
Pieter Bonthond
Aukje Engelbarts
Marike Sophie Gerritsen
Liam Gerritsen
Daantje Rotman
Samuel Perlala
Sven Hoftijzer
Bertus Brand
Mick Wiggers
Laura Oleksy
Senna Krabbenborg
Quinten Koldeweij
Bram Ten Have
Derk Jan Kolkman
Syenna Kolkman
Marli Krabbenborg
Dirk Verhoeven
Sepp Esseling
Jod Esseling
Simon Papen
Mare Van De Linden
Tren Te Molder

Uit de Sint Paulusparochie:
Syben Heukshorst
Lieke de Bont
Skye Hagemann
Yoëz Baks
Ruben Meekes
Shania Pfeifer
Finn Zeelmaekers
Aiden Zeelmaekers
Kas Vergeer
Kijaro Hawinkels
Femke Groot Zevert
Wout Schilderinck
Jens Roerdink
Nora Wiegerinck
Hidde Franken
Noortje te Braak
Merle Wiegerinck
Amber Weenink
Karlijn Banning
Mick Schreuder
Merle te Woerd
Julia Rysicka
Diede Wissink
Thijs Orriëns
Sella Jalloof
Sandra Torani
Pim Bentsink

ROOSTER
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september 2020
Meddo
H. Johannes de Doper
za 5 en zo 6 september
za 12 en zo 13 september

Winterswijk
H. Jacobus

Bredevoort
H. Hart/H. Georgius

Aalten
St. Helena

za 19:00u.
Pastor R. den Hartog

zo 9:30u.
Pastor R. den Hartog

za 19:00u.
Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 9:30u. Oogstviering
Dhr. H. de Graaf

za 19:00u.
Mevr. L. Wolters en
Mevr. H. Zieverink

za 19 en zo 20 september
za 26 en zo 27 september

zo 9:30u.
Pastor R. den Hartog

H. Eucharistieviering

Woord en gebed

Woorddienst

Oecumenische viering

= gezinsviering

10:00u.
Werkgroep

Antoniushove,
vr 18 sept 9:45 uur
Lichtenvoorde

Pastor R. den Hartog

= na afloop koffiedrinken

Kapelvieringen

In de Helenakerk in Aalten en in de Jacobuskerk in Winterswijk vinden
wekelijks ochtendvieringen plaats in de kapel. De viering in Aalten is
elke donderdag om 9:00 uur en die in Winterswijk elke woensdag
om 9:30 uur.

Weekvieringen Zieuwent

In de Werenfriduskerk in Zieuwent is op woensdagochtend 2, 16 en
30 september om 9.30 uur een viering in de kerk. In deze vieringen
gaat mevr. M. Beerten voor.

Rozenkrans bidden

Op donderdag 3 september om 14:00 uur bestaat de mogelijkheid de
rozenkrans te bidden in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

Gebedsgroep Lichtenvoorde

Op woensdag 16 september om 13:00u bestaat de mogelijkheid ter
biecht te gaan en de rozenkrans te bidden in de H. Bonifatiuskerk.
Om 14:00u gaat pastor R. den Hartog voor in een gebedsviering.

Viering bij Hemdener Kreuz

Op woensdag 16 september om 18:30 uur is de jaarlijkse viering bij
het Hemdener Kreuz. De voorganger is een geestelijke uit Bocholt of
Hemden. Bij slecht weer is de viering in de St. Georg kerk in Bocholt.

Mededeling vanuit het Aartsbisdom

Het uitreiken van de H. Communie blijft in de huidige omstandigheden een risico met zich meebrengen, vanwege het mogelijk aanraken
van elkaars handen.
Daarom wordt het uitreiken van de H. Communie in onze
vieringen thans beperkt tot de Eucharistie en worden Woord- en
Communievieringen vooralsnog niet toegestaan.

Sacramenten

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

Aanmelden dopen in de St. Ludgerparochie

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

Corona nog niet voorbij

Voor jouw en onze veiligheid geven we elkaar even
geen hand

Was je handen een paar
keer per dag

Gebruik papieren zakdoekjes (éénmalig) bij niezen en
hoesten

of nies en hoest in je elleboog
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september 2020
Vragender
H. Antonius v Padua

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/H. Ludgerus

Harreveld
H. Agatha

Zieuwent
H. Werenfridus

zo 11:00u.
Pastor R. den Hartog
zo 9:30u.
Werkgroep

zo 11:00u.
Pastoor H. de Jong

Mariënvelde
O.L.V. van Lourdes
zo 17:00u. Marialof
Pastor R. den Hartog

za 19:00u.
Pastoor H. de Jong

za 19:00u.
Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 19:00u.
Werkgroep

za 19:00u.
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u.
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u.
Pastor R. den Hartog
zo 11:00u.
Pastor R. den Hartog

Regels voor de vieringen
In deze tijd met het coronavirus moeten we ons aan een aantal regels
houden om het virus onder controle te houden.
• U meld zich vooraf aan.
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het
uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het
Onze Vader.
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
• Bij het uitreiken van de de communie houdt u anderhalve meter
afstand van elkaar.

• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen
‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie
naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken
aan een kleine schone witte zakdoek.
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij
de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.

Plaatsen reserveren voor viering
Hoe werkt het voor de weekvieringen

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

Hoe werkt het voor de weekendvieringen

Voor het bijwonen van een viering in het weekend kunt u op de
website van de parochie een plaats reserveren.
Voor parochianen die geen internet hebben of hulp nodig hebben bij
het aanmelden, bestaat de mogelijkheid om de aanmelding telefonisch door te geven op T: 06-82 60 48 63.
1. Ga naar de website van de parochie, www.sintludgernu.nl. Selecteer
de menu optie ‘Vieringen’.
2. U ziet nu de vieringen voor de komende twee weken. Bij de vieringen voor de komende zeven dagen staat een knop ‘Reservering
aanvragen’. Deze knop blijft zichtbaar tot zaterdagmiddag 12:00 uur.
3. Klik op de knop ‘Reservering aanvragen’.
U ziet dan een scherm met de locatie, datum en tijd van de viering.
Op dit scherm moet u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
invullen.
Vervolgens kunt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen.
Het maximum is vier personen per aanvraag. Bij opmerking kunt u
een speciale reden aangeven waarom u de viering wilt bijwonen.
Wij proberen rekening te houden met uw reden.
Hierna moet u bevestigen dat u geen ziekteverschijnselen heeft en

dat u akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens.
Klik op ‘Versturen’ om de aanvraag te versturen.
4. U ontvangt een e-mail met een bevestiging van uw reserveringsaanvraag. In deze mail is een link opgenomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.
Let op: deze e-mail geeft u nog geen recht op een plaats, deze
mail bevestigt dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.
5. Op vrijdagavond krijgt u een e-mail waarin een staat of u mag
komen of op de wachtlijst staat. Ook in deze mail is een link opgenomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.
Als u zich na vrijdagavond nog aanmeldt, ontvangt u op zaterdagmiddag een e-mail of u mag komen of op de wachtlijst staat.
U kunt zich ook voor aanvang van de viering inschrijven bij de kerkdeur. Als er nog plaats is, kunt u de viering bijwonen. Ook als u zich
bij de kerk aanmeldt, moet u uw naam en telefoonnummer opgeven
voor het bron- en contactonderzoek.
Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of
via de website aanmeld om de doorstroom te bevorderen bij het
begin van de viering.
Wij slaan uw naam, telefoonnummer en overige gegevens gedurende een aantal weken op voor een eventueel bron en contactonderzoek door de GGD als een bezoeker toch corona bleek te
hebben.

Locaties
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Aalten - H. Helena
Dijkstraat 11, 7121 ES Aalten
T: 0543-47 30 14
E: aalten@sintludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. locatieraad
Secretariaat: do- en vr van 10.00u–11.00u

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius
Kerkstraat 16, 7126 AM Bredevoort.
Bezoekadres: Koppelstraat 16, 7126 AH Bredevoort
T: 0543-45 17 86
E: bredevoort@sintludger.nl
Bank: NL58 RABO 0310 5009 58

Harreveld - H. Agatha
Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42
E: harreveld@sintludger.nl,
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Secretariaat: maandag in de oneven weken 18.00u–19.00u

Lichtenvoorde
H. Bonifatius – H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@sintludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9:00u tot 12:00u.

Mariënvelde - O.L. Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@sintludger.nl,
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48
Spreekuur beheercommissie: elke maandagmorgen
10.00u–11.30u

Beheercommissie
Coördinator/voorzitter Frans Stoltenborg
Budgethouder: Tonnie Krabben
Gebouwenbeheer: Joop Theissen
José van Lith
Caritas
Jozephien de Graaf, T: 0543-47 58 31
Coördinator parochieblad SintLudgernu.nl
Harrie Willemsen, T: 0543-47 49 50
Kerkradio: Henk Eijkelkamp, T: 0543-47 20 59
Contactpersoon scholen en kerk: Nina Westendorp

Beheercommissie
Voorzitter: Simone van der Sligte
Secretaris: Dick Hijink, Bekendijk 12, T: 0543-45 19 13
Financiën: Angelita Hunting, Officierstraat 1c, T: 054345 11 68
Pastoraatgroep
Catechese: Monique Garstenveld, Rini Hahné en
Simone van der Sligte
Caritas
Theo Huntink, T: 0543-45 11 68

Beheercommissie
Voorzitter: V. Bokkers, e-mail: harreveld@sintludger.nl
M. Harbers, W. ten Have, L. Schenk
Pastoraatgroep/Voorgangers,
Maria van Uem-de Mooy
Mieke Wessels-Bongers
Caritas
Josefien Stoltenborg, T: 0544-37 52 82

Beheercommissie
Voorzitter: Miny Schut-Geerligs, T: 06-5397 9570
Budgethouder: Joop Bokkers
Pastoraatgroep
Truus Kemperman, T: 06-4000 3067
Freek Verheijen, T: 06-8232 6457
Ellen Dekkers, T: 06-2265 4812
Nicole Wolterink, T: 06-2862 1195
E: pglichtenvoorde@sintludger.nl
Caritas
Anny Klein Gunnewiek T: 0544-37 32 10

Beheercommissie
Jan Berendsen, T: 0544-35 12 87/06-5364 7777
Anita Spekschoor, Irma Baks
Pastoraatgroep
Angela Reukers, Truus Berendsen, Romy IJzereef, Terry
Willemsen
Caritas
Wilma Kolkman, T: 0544-84 26 97
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Meddo - H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@sintludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: di 9.30u–10.30u geopend

Vragender - St. Antonius van Padua
Heelweg 1, 7134 PB Vragender.
Secretariaat: Heelweg 3, 7134 PB Vragender
T: 06-27346185
E-mail: vragender@sintludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69
Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Parochiecentrum is op eerste en derde maandag van de
maand geopend van 9.00u–10.00u

Winterswijk - H. Jacobus
Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk.
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@sintludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08.
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat di, do en vr 10.00u–11.00u

Zieuwent - H. Werenfridus
Dorpsstraat 41, 7136 LG, Zieuwent.
Bezoekadres: Ingang Harreveldseweg
T: 0544-35 12 32
E: zieuwent@sintludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52
Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Spreekuur secretariaat : maandag 13.00u–14.00u

SintLudgernu.nl
Website en parochiemagazine van de parochie Sint Ludger in
de Oost-Achterhoek
www.sintludgernu.nl

Beheercommissie
Voorzitter: Jan Lanting, T: 0543-72 21 53
Secretaris: Sylvia Ubbink-Zieverink, T: 0543-56 99 15
Penningmeester: Tr. Kondring-Nienhuis, T: 0543-56 93 40
Leonie Bent-Overkamp, T: 0543-52 10 17; Remy Zieverink,
T: 06-1248 2699; Monique te Kiefte, T: 0543-56 96 14
Pastoraatgroep
Joep Dorsthorst, gemeenschapsopbouw, T: 56 94 72
Lidy Wolters-Zieverink, catechese, T: 56 99 70;
Caritas
Joep Dorsthorst, T: 0543-56 94 72
Beheerder kerkhof: B. Zieverink, T: 0543-56 92 34
Beheercommissie
Coordinator/voorzitter: Angelo Ribbers
Budgethouder: Bernard Lageschaar
Gebouwenbeheer/secretaris: Ellen Wiegerinck
Algemeen lid/notulist: Silvia Spijkers
Pastoraatgroep
Annie Hahné, Marie Ceciel Idink, Hennie ter Bogt,
Tinie Kerkhoff-Keuning, Bas Gierkink en Jannie Gunnewick
Caritas
Tinie Kerkhoff-Keuning, T: 0544-37 42 53
Beheerder kerkhof
Bennie Schilderink
Beheercommissie
Voorzitter: Frank Peeters, 0543-52 31 44
Secretaris: vacant
Penningmeester: Henry Reijerink, T: 0543-51 89 82
Harrie Stotteler, T: 0543-51 80 34
Caritas
Ton Geuijen, T: 0543-51 59 77
Beheerster kerkhof
Cilia Buitink-Konink: T: 06-3098 2655

Beheercommissie
Voorzitter: Henry Waalderbos, T: 06-23 66 95 31
Secretaris: Jeannet Stoverinck
Penningmeester: Eugène Krabbenborg, T: 06-20 99 27 43
Gebouwen: Anton Storteler, T: 06-22 49 89 82
Pastoraatgroep
Annie Krabbenborg, T: 0544-351863; Jan Nijenhuis T:
0544-351514; Anton Storteler, T: 0544-351557;
Liesbeth Vosters, T: 0544-351586
Caritas
Leo Nijenhuis, T: 0544-351846

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

Joep Dorsthorst, T: 0543 – 56 94 72

Overleden

Op dinsdagmorgen 7 juli is in het bijzijn van
zijn naaste familie, thuis in zijn vertrouwde
omgeving, Willy Buiël overleden. Willy is 81
jaar geworden.
Wij kennen Willy als iemand die zich jarenlang heeft ingezet voor het herenkoor.
Wij wensen Maria, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.
Dat Willy nu mag rusten in vrede.

Vieren vanaf september
Vanaf 1 september is het weer mogelijk om
ook hier in de kerk van Meddo weer vieringen te gaan houden. Op zaterdag 12 september is er een woord- en gebedsviering,
aanvang 19.00 uur.
De Zonnebloemviering op zondag 13 sep-

tember komt hiermee te vervallen.
Op zondag 27 september is er om 9.30 uur
een eucharistieviering.
Het is dan ook weer mogelijk om mis- en
gebedsintenties mee te nemen naar deze vieringen. Tijdens de coronatijd zijn deze meegenomen in de vieringen van de St. Ludgerparochie in Lichtenvoorde. Een complement
aan de vrijwilligers daar. Zij hebben dit keurig
verzorgd. Hartelijk dank daarvoor.
Ook voor oktober en november zijn de
data ’s van de vieringen bekend. Woord- en
gebedsvieringen zijn er op zaterdag 10 oktober en 14 november, eucharistievieringen op
de zondagen 25 oktober en 29 november.
Daarnaast is er een Allerzielenviering gepland
op maandag 2 november. Gezien de coronamaatregelen hebben we hier te maken met
het aantal bezoekers dat er in de kerk mag
op 1.5 meter afstand. Op het inlegvel voor
Meddo wat meegestuurd is met dit parochieblad staat hierover een nadere toelichting.

Jaarvergadering

Op woensdag 28 oktober is er onze jaarlijkse
geloofsgemeenschapsavond.
Dit kan een heel belangrijke samenkomst
worden gezien een groot aantal ontwikkelingen die er gaande zijn. In het jaar 2021
gaat er het één en ander veranderen. De grote
vraag zal zijn, hoe gaan we daarmee om. Wat
gebeurt er met ons kerkgebouw en hoe gaan
we verder als geloofsgemeenschap.
Deze bijeenkomst is bij zalencentrum Spiekerman en begint om 20.00 uur

Ontmoetingsmorgen

Voor woensdag 14 oktober stond een ontmoetingsmorgen gepland. Deze gaat voorlopig niet door. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het inlegvel voor de locatie
Meddo.

Ontmoetingsmorgen 2012

WINTERSWIJK
Correspondenten

Wilhelmien Wolters
E: winterswijk@sintludger.nl

Vieringen

Het is fijn dat er in onze kerk weer vieringen
kunnen en mogen worden gevierd. De heren
hebben met veel meten om de 1.50 cm te
halen en plakken van de stickers de kerk
coronaproof gemaakt. Ook is er een scherm
geplaatst om de heilige communie zo veilig
en waardevol te kunnen ontvangen. De gel
op de tafels en voor de ontsmetting van de
handen voor het te communie gaan, aan alles
is gedacht. Twee leden van het dames- of
herenkoor verzorgen met organist Frans Tho-

massen samen voor de muzikale begeleiding.
We hopen dat u zo met een veilig gevoel aan
de vieringen kunt en wilt deelnemen. Voor de
tijden van de vieringen moet u het parochieblad of de krant blijven volgen.

Heilig doopsel

Mededelingen

Voedselbank

Overleden

De heer Aad Westgeest. Hij woonde in het
Homansbos.
Mevrouw Jo Hesselman-Horst. Zij woonde
aan de Pashegge 86.
Wij wensen de families veel sterkte toe.

Communicantjes

Over deze viering vindt u op de pagina jeugd
een uitgebreide vermelding.

Op zaterdag 15 augustus is Joan gedoopt. In
verband met corona heeft deze doopviering
in besloten kring plaatsgevonden.
Voor de maand september vragen wij of u
broodbeleg, jam, hagelslag, pindakaas, chocopasta in de daar voor bestemde manden
mee te nemen. Voor de maand oktober vragen wij blikjes leverpastei of smeerkaas mee
te nemen. Namens de mensen die gebruik
maken van deze producten heel hartelijk
dank.
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Het valt niet mee om katholiek te zijn, en toch….
Regelmatig ontmoet ik mensen die katholiek
zijn opgevoed ‘er niets meer aan doen’ (door
onverschilligheid of teleurstelling) of mensen
die spiritueel zijn zonder zich te identificeren
met een bepaalde religieuze stroming. In hun
zoektocht naar ‘iets meer’ snuffelen ze overal
behalve in de katholieke kerk. Liever een
cursus yoga of zen-boeddhisme volgen dan
gratis naar de mis gaan. De traditionele kerkdienst is niet sexy en als ik heel eerlijk ben,
zit ik ook vaak met een somber gevoel in de
kerk. Zeker nu corona door de kerkleiding lijkt
te worden aangegrepen om de riemen nog
eens wat strakker aan te halen: Geen woorden communievieringen meer, geen lector
meer op het altaar, de enige vrouwelijke pastoraal werkster die altijd al onderin het rijtje
wordt vermeld, is niet meer ingedeeld in het
rooster van juli en augustus, geen koren meer
achter het altaar en ga zo maar door….
De vergrijzing, de mannelijke cultuur, de eenzaamheid, de strenge moraal en de schandalen en de zovele nieuwe onthullingen.
Dit alles maakt het moeilijk om me nog thuis
te voelen tussen de koude muren die steeds
kouder lijken te worden. Is dit nu echt wat
God wil?
En toch blijf ik ongeneeslijk katholiek.
Ondanks alles, is het mijn fundament. Het
voedt me, inspireert me, troost me en overstijgt me. Ik geloof ten diepste in de louterende boodschap van liefde en van vergeving,
ik zie al het goede dat de kerk ook doet en
ik ben overtuigd dat de meeste mensen die
er bij horen deugen (en ook de mensen die
er niet bij horen, om met de woorden uit het

gelijknamige boek van Rutger Bregman te
spreken).
Ook de rituelen raken daar waar de mens
niet komt en het doet me goed om herinnerd
te worden aan waardes als dankbaarheid,
bescheidenheid en nederigheid en telkens
weer te voelen dat er iemand met mij mee
loopt en die mij de weg wijst.
Ik loop enkele keren per week ’s morgens
vroeg in de omgeving van Winterswijk. Het
is er prachtig, de seizoenen die in het groen
telkens weer nieuwe kleurschakeringen
laten zien, het ongegeneerde gezang van de
vogels, de heerlijk nieuwsgierige koeien op
het land en het gouden licht…. God gaat uit
zijn dak! Alles ademt de liefde van God. Het
is soms bijna beschamend in deze tijd van
corona. Kan het ietsje minder florissant? Er
gaan hier immers mensen dood!
En ja, geloof zit in je ziel, en ja, ik kan het in
mijn eentje beleven, in gesprek (gebed) met
God maar ik voel ook de behoefte om het
met anderen te delen. Ik kan het niet met de
verticale God alleen, ik heb de God in de
ogen van de ander ook nodig. En soms dwaal
ik volledig af maar toch word ik dan weer
teruggeroepen, het verlangen is onblusbaar.
Onlangs las ik van zielrenners in plaats van
wielrenners, hoe mooi gevonden. Soms
droom ik ervan om als christenen samen die
corona aanleiding te laten zijn om als kerk
meer naar buiten te treden, katholieken en
protestanten, evangeliërs en doopsgezinden, samen in de buitenlucht met even veel
enthousiasme als alle wielrenners, de zielen
van mensen weer te raken met de geest van

BREDEVOORT
Correspondent

Dick Hijink, E: DBHijink1952@kpnmail.nl

Mededelingen
Overleden

10 juli 2020 Dhr Jos van Koersveld leeftijd
74 jaar.
15 juli 2020 Mevr Inge Rots leeftijd 56 jaar.
3 augustus Dhr Henrie Rave leeftijd 65 jaar.
We wensen de familie veel kracht en sterkte
toe bij dit verlies.

Deurcollecte parochiële caritas
Zondag 27 september 2020.

Overlijden Henrie Rave

Op 3 augustus bereikte ons het droevige
bericht dat Henrie Rave plotseling was overleden.
Henri leed al jaren aan een longziekte, kwam
daardoor al op jonge leeftijd in de WAO
terecht maar heeft vele jaren diverse soorten

vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen en
organisaties gedaan. Voor de r.-k. geloofsgemeenschap heeft hij 24 jaar lang het onderhoud van de klokken en het uurwerk in de
toren verzorgd. In 2013 moest hij hiermee
vanwege zijn ziekte stoppen. Ook bemande
hij jarenlang het spreekuur op het secretariaat.
Tot op het laatst hield hij een positieve instelling, ook mocht hij de geboorte van zijn twee
kleinkinderen nog meemaken. Veel tijd om
hier van te genieten was Henrie helaas niet
gegund.
Op de foto genomen op 24 november 2013
staat Henrie klaar in een hoogwerker om te
helpen de haan weer op de toren te zetten.
Dit was het sluitstuk van de restauratie.
Wij willen zijn vrouw Marie-José en kinderen
veel sterkte wensen.

God. Momenten van bezinning in de open
velden, de bijbellezing onder het gezang van
de vogels, en het delen van brood en wijn
aan iedereen, ongeacht de kerkelijke stroming. Wel alles corona-proof natuurlijk.
Zouden de spiri-zoekers daaraan mee doen?
Blijft het een droom of mogen we een beetje
die kant op buigen door in plaats van steeds
maar meer paal en perk te stellen aan onze
kerkvieringen, de teugels te laten vieren en
God juist meer ruimte te geven zijn prachtige
werk te kunnen doen?
Ik ben voor dat laatste en u?
José Kampshof, parochiaan te Winterswijk

Locaties
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Gebedsdienst

Zoals het zich nu laat aanzien gaat de
gebedsdienst op zondag 27 september
door. Aanvang 10.00 uur.

Verkoop kerkgebouw

Er is geen groot nieuws te melden wat betreft
de verkoop van het kerkgebouw.
Wel is er onlangs een stap gezet in het haalbaarheidsonderzoek maar de bevindingen
van de architecten Boerman / Kreek die de
kerk hebben bezocht zijn nog niet bij ons
bekend.
Ook is er door een deskundige,Ton Nagel,
naar het orgel gekeken, zijn rapportage is nog
niet binnen. Of er een tweede leven voor het
orgel elders mogelijk is hangt mede van zijn
oordeel af.

Tuin pastorie

De tuin van de pastorie is weer volledig
bemand: Er is iemand bereid gevonden het
schoffelwerk te verrichten. Een tweede persoon maait regelmatig het gras met een
zitmaaier. Het resultaat: het gazon en de
bloeiende rozenperken mogen weer gezien
worden.

Archief

Verleden jaar hebben Jos Wessels en Dick
Hijink een begin gemaakt met het inventariseren van de inhoud van de brandkast in het
zaaltje. Alle mappen en dossiers zijn genoteerd op een lijst en genummerd. De inhoud
van de brandkast is erg gevarieerd: zo zijn er
oude, helaas waardeloze, aandelen, ingekomen stukken, notulen, kasboeken en verlo-

pen pachtcontracten te vinden.
Begin augustus hebben Hans de Graaf
namens het parochiebestuur, Jos Wessels en
Dick Hijink deze lijst nagelopen en bekeken
wat er met het archief gebeuren moet.
Het leeuwendeel van de mappen zal verhuizen naar het ECAL in Doetinchem.
Na digitalisering zullen de dossiers toegevoegd worden aan de collectie die er al ligt.
Ook van Bredevoort ligt er al meer, veelal
oud materiaal.
Enkele dossiers verhuizen naar Lichtenvoorde
en zijn bestemd voor de penningmeester,
ook blijven er een aantal recente mappen in
Bredevoort en er waren nog een aantal overcomplete dossiers die naar de oud papierbak
konden .

AALTEN
Correspondenten

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

Familiekroniek
Overleden

Truus Smit-Braam in de leeftijd van 90 jaar
* 09-12-1929 - † 03-06-2020.
Willy ter Bogt in de leeftijd van84 jaar
* 06-09-1935 - † 11-06-2020.
Ab van der Geest in de leeftijd van 81 jaar
* 09-05-1939 - † 01-07-2020.
Rikie Verstege in de leeftijd van 85 jaar
* 05-05-1935 - † 12-07-2020.

Artikelen voedselbank

Zoals u in het juni-nummer hebt kunnen
lezen gaat Aalten met ingang van juni 2020
het systeem van vulling van de voedselbankproducten van Winterswijk volgen. Dat
betekent, dat wij aangeven, welke houdbare
producten u in de voedselbankkast in de kerk
of in de voedselbankmand in de Mariakapel
mag leggen. Dit is om het verdelen van producten voor de voedselbank gemakkelijker te
maken.
Voor de maand september verzoeken wij u
vriendelijk soep en/of pasta artikelen te willen brengen.
Onze hartelijke dank als u hieraan mee wilt
werken, namens de P.C.I. Aalten.

Ontmoetingsmorgen

In onze St. Helenakerk aan de Dijkstraat organiseren we ieder jaar een ontmoetingsmorgen voor ouderen.
Deze zou dit jaar plaatsvinden op donderdag
10 september.
Echter, in verband met de maatregelen tegen
het coronavirus is het niet mogelijk te voldoen aan de afstand van 1,5 meter voor
iedereen.
Helaas moeten we u mededelen dat de ontmoetingsmorgen niet door kan gaan.
In voorgaande jaren waren deze ontmoetingsmorgens steeds een groot succes en
kregen we veel positieve reacties op deze
vieringen. Dus we hopen dat de situatie in
2021 beter zal zijn en we velen van u kunnen uitnodigen.
We hopen op uw begrip hiervoor en groeten
u hartelijk.
Bezoekersgroep van de r.-k. St.-Helenakerk

Vieringen september

Zondag 6 september, 9:30 eucharistieviering
met pastor R. den Hartog, geen koor.
Koffiedrinken!
Zondag 20 september 9:30 woord- en
gebedsviering met Hans de Graaf. Thema:
Oogstviering, geen koor.
Koffiedrinken!

Langzamerhand en….

….beetje bij beetje keert het ‘normale leven’
terug in onze maatschappij. Althans als men
zich zo goed mogelijk aan de voorzorgsmaatregelen houdt. Hoewel de berichten
steeds heviger worden, dat het virus weer de
kop opsteekt. Het is niet gemakkelijks om alle
voorschriften goed te begrijpen en zich er aan
te houden, daarover is iedereen het wel eens.
Toch is het van groot belang, dat men hieraan meewerkt, alleen al om een tweede pan-

Kom in beweging om elkaar te ontmoeten
en voel u welkom in de viering
Wél eerst aanmelden

demie te voorkomen. De toekomst blijft nog
onzeker!
En evenzo belangrijk is het aan de geestelijke gesteldheid van de mens aandacht te
besteden, aan de behoefte van lichamelijke
nabijheid en elkaar terug te zien, te begroeten
op afstand, elkaar weer te kunnen spreken of
elkaar moed in te spreken voor de toekomst.
Veel mensen hebben tijdens de voorbije
maanden in de coronatijd, die nog niet voorbij is, geestelijk geleden. Daarbij denken we
speciaal aan ouderen en alleenstaanden én
mensen die ziek zijn of een dierbaar familielid
verloren hebben en geen goed afscheid van
hen hebben kunnen nemen. We wensen hen
allen veel sterkte toe. Ook zij die nog herstellende zijn van het coronavirus wensen we
veel sterkte toe..
Wat de vieringen in onze r.-k. St. Helenakerk
betreft mogen we met ingang van september weer vieren in onze r.-k. St. Helenakerk,
voorlopig met een woord- en gebedviering
of met een eucharistieviering. Volg hiervoor
de website: www.sintludgernu.nl → vieringen → Aalten of het vieringenrooster in dit
parochieblad.
Denkt u er s.v.p. wél aan, dat u zich vooraf
op moet geven als u wilt deelnemen aan een
viering via het secretariaat, T: 473014 geopend op donderdag- en vrijdagmorgen van
10.00 tot 11.00 uur. of via vieringenrooster
op de website. We wensen u allen een goede
lichamelijke en geestelijke gezondheid toe.
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zonder was, maar ondanks dat meer dan
geslaagd! De kinderen en de leiding hebben
genoten van een fantastische week!
De leiding!

Moe maar voldaan

Ook dit jaar konden we gelukkig met de kinderen van groep 7 en 8 op parochiekamp.
Het was nog even spannend of het wel of
niet door zou gaan, maar met een iets andere
invulling en wat coronamaatregelen op zak,
konden we toch op kamp!
Onze beleving en het programma:
We hebben de hele week geleefd in onze
eigen ‘kampbubbel’ omdat we helaas niet
naar het dorp of naar een zwembad konden
gaan, maar desondanks hebben we voor elke
dag een onwijs leuke invulling gemaakt. Er
werden 5 teams gemaakt met 4 kinderen.
Deze teams hadden verschillende kleuren:
wit, rood, blauw, oranje en zilver. Per team
was het de bedoeling de hele week punten te
verdienen bij de spellen die er gedaan werden.

Dit jaar stond parochiekamp in het teken van
televisieprogramma’s.
Maandag: We begonnen na aankomst met
‘Wie is de Mol?’ De kinderen werden 1 voor
1 gescreend om te kijken of ze tijdens de
spellen van het middagprogramma de boel
een beetje konden saboteren. Er werden
maar liefst 3 mollen gekozen! ‘s Avonds bij
het kampvuur werd er bekend gemaakt wie
de mollen waren en wie dit het beste gedaan
had.
Dinsdag zapten we naar het programma ‘Te
land, ter zee en in de lucht’ Er stonden hele
leuke waterspellen op het programma waarbij
je per team zo veel mogelijk punten moest
proberen te halen. Gelukkig kwam de zon er
ook nog heerlijk doorheen die middag!
Woensdag was het de bedoeling dat ‘Jachtseizoen’ op de tv te zien was, helaas kon
deze aflevering niet uitgezonden worden
door een kleine coördinatiefout. Uiteinde-

Thuisgekomen van het parochiekamp op
zaterdag 25 juli, de kinderen van St. Jozefschool groep 7 en 8 en de leiding. U leest al;
veel plezier hebben ze gehad met z’n allen
ondanks dat ze i.v.m. de coronamaatregelen
niet alles konden doen, zoals het dorp ingaan
en niet naar het zwembad. Erg jammer, maar
samen hebben ze toch weer een geweldige
week beleefd.
Ook de nieuwe leden van de leiding waren
zeer content met een week parochiekamp.
Op zaterdag keerden ze om 12.00 uur vermoeid maar voldaan terug op het plein voor
de St. Helenakerk in Aalten.

lijk hebben we allerlei verschillende
Oudhollandse spellen gedaan, zoals
pleeborstel gooien en buskruit in het
bos. ‘s Middags hebben we het grote
kaarten-zoekspel gedaan en de kinderen hebben nog fijn wat vrije tijd gekregen.
Donderdag zapten we naar het televisieprogramma ‘De TV-kantine’ met het
bijbehorende personagespel, waarbij
de kinderen op zoek moest gaan naar
verklede leiding in het bos om zoveel
mogelijk punten voor hun team binnen
te halen. Uiteindelijk sloten we deze
dag af met de bonte avond en het ufospel in het donker.
Vrijdag was alweer de laatste dag, we
begonnen met het programma ‘Nederland in beweging’ en zapten ‘s middags
door naar ‘De alleskunner’; hiermee
konden de kinderen de laatste punten
binnen slepen voor hun team! Uiteindelijk
hebben
we deze dag afgesloten met een super
spannende
spooktocht, waarbij alle kinderen mee durfden te
lopen! Super knap!
Op zaterdagochtend
hebben we nog heerlijk genoten van een
restjes ontbijt en hebben we de laatste dingen opgeruimd voor
vertrek. Om 12 uur
kwamen alle kinderen
en leiding moe, maar
voldaan weer aan bij
de kerk na een fantastische week in de
kampbubbel!
We konden wel zeggen dat dit jaar bij-

Locaties

Hemdener Kreuz

Historie en viering ‘Sint Helena’ langs de
grens: De kerken van Barlo en Hemden net
over de Duitse grens zijn St. Helenakerken.
Ook de r-k. kerk in Aalten draagt die naam St.
Helena. Zij was de moeder van keizer Constantijn en was de pelgrim die in het heilig
land de restanten terugvond van het kruis
waaraan Christus gestorven zou zijn. Aalten is
steeds verbonden geweest met Helena. Ook
de oude kerk aan de Markt draagt haar naam.
Op een van de muren is de adellijke vrouw
zelfs afgebeeld met een kruis in haar armen.
Na de reformatie werd net over de grens
in 1675 bij Hemden een kapel gebouwd
voor de katholieken van Aalten en Bredevoort. Er was geen vrijheid van godsdienst
en de kapel was een toevluchtsoord. Elke
zondag liepen de gelovigen over de Bodendijk en de Veenhuisweg naar de Kruiskapel.
Die naam herinnerde ook aan St. Helena.
Vanaf 1798 kregen de Bredevoorters en
vanaf 1799 de Aaltenaren weer het recht
om een eigen kerk te bouwen.. De Hemdener Kruiskapel, voor katholieken uit Aalten en
Bredevoort opgericht, was eigenlijk overbodig
geworden. Op verzoek van het Duitse Barlo
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werd in 1821 de Kruiskapel-parochie in deze
grensplaats voortgezet.
Elk jaar wordt daar
nog de gastvrijheid
herdacht,
waardoor
over grenzen heen
het katholiek geloof in
deze streek bewaard en
gevoed kon blijven.  
Altijd op de eerste
woensdag ná 14 september, het feest van
de
‘Kruisverheffing’,
komen Nederlandse en
Duitse gelovigen van
de St. Helena geloofsgemeenschappen samen op de plek van de
voormalige Kruiskapel.
Dit jaar vieren we het op woensdag 16 september om 18.30 uur bij het Kruisbeeld net
over de grens, met als voorganger een pastoor uit Bocholt.
De organisatie van de viering ligt in 2020 in
handen van het plaatsje Hemden.
Buurtbewoners zullen er bij aanwezig zijn,
met schuttersgilde en vaandeldragers. We
hopen dat ook uit onze parochie velen

komen meevieren, vooral uit Aalten en Bredevoort. Iedereen is hartelijk welkom.
Bij slecht weer wordt de viering in een kerk
gehouden, waar voldoende ruimte is voor de
1,50 meter afstand van elkaar. Wij berichten
hierover op de website:
www.sintludgernu.nl → Aalten → Home
Aalten.

VRAGENDER
Correspondent

Hemmy Severt, E: hemmysevert@upcmail.nl

Nieuw telefoonnummer

Het secretariaat heeft nu een andere telefoonnummer, T: 06-27346185.
Hier staat in de voicemail het noodnummer
aangegeven.

Kroniek

Op zondag 26 juli is mevrouw M. Naberink-Hongerkamp overleden. Zij werd 89 jaar.
We willen haar familie condoleren met het
verlies van hun dierbare en wensen hen veel
kracht en sterkte toe voor de komende tijd.

Vieringen

Met ingang van september gaan we weer vieringen houden in onze kerk.
De eerste viering is op zondag 13 september
om 9.30 uur.
Op zaterdagavond 10 oktober 19.00 uur is
er een viering.
We gaan ons daarbij houden aan de regels
van het RIVM dus met 1,5 meter afstand en
desinfecterende middelen bij de ingang. Er zal
iemand aanwezig zijn die de nodige aanwijzingen geeft.

Eerste heilige communie

Op 12 juli om 13.30 mochten Tren te Molder, Simon Papen en Mare van der Linden uit
Vragender de eerste heilige communie doen.

Dit zou eigenlijk al gebeuren in mei. Maar
zoals bij zoveel gebeurtenissen werd alles
anders door het coronavirus.
De presentatieviering was net geweest, toen
alles werd stopgezet. Via de mail hield pastor

Roetgerink contact met de communicantjes.
En ineens kwam de mail dat op een aangepaste wijze, de communie in juli toch nog
plaats kon vinden.
De viering was op een mooie manier aangepast, de groep was verdeeld in
kleinere groepen. Zodat iedereen
toch nog een paar mensen mocht
uitnodigen in de kerk. In de kerk was
een scherm, waarop de liedjes en de
teksten te zien waren.
Alle andere familieleden en kennissen konden de viering volgen vanuit
huis via een livestream.
Het was een mooie feestelijke viering.

Allerzielen

Op 1 november gaan we Allerzielen
vieren met de gang naar ons kerkhof
en na afloop de mogelijkheid een
kopje koffie te drinken en nog wat
na te praten in zaal Overkamp.
Omdat in deze viering in de vorige
jaren veel mensen aanwezig waren
en de 1,5 meter afstand dan waarschijnlijk nog geldt, is het nodig
dat u zich voor deze viering tijdig
opgeeft via de mail, E: vragender@
sintludger.nl of indien u niet over
internet beschikt via de telefoon, T:
06-27346185. Als u gaat koffiedrinken, wilt u dat tevens doorgegeven.
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Verkoop kerkgebouw

Er zijn een aantal gesprekken geweest met de
kopers van de kerk.
Het laatste gesprek vond medio juli plaats,
aanwezig waren: de kopers van de kerk,
bestuur van de St. Ludgerparochie en de
beheercommissie Vragender.
Tijdens dit gesprek is er gesproken over de
ruimte die wij als parochie Vragender van de
kopers gaan huren. Deze ruimte willen we

Locaties
benutten als een plek voor rust en bezinning.
Gesproken is over de grootte van deze
ruimte en de ingang hiernaar toe. De werkgroep kerki
nventaris heeft aangedragen dat
het wenselijk is om een opslagruimte voor
inventaris te creëren.
Voor de beheercommissie is het ook van
belang dat het uurwerk en de verlichting in
de toren in tact blijft en dat het mogelijk moet
blijven om de kerkklokken te laten luiden.
Het was een bijzonder prettig gesprek waar

alle onderwerpen tot tevredenheid van alle
aanwezigen zijn besproken en afgerond.
Deze punten zijn voorgelegd aan de werkgroep die zich hierover zullen buigen.

Noteer vast in uw agenda

1 september is er om 20.00 uur een informatieavond voor alle parochianen van de parochie in Vragender. Locatie en agenda zal nog
worden gedeeld.

Persbericht van de gemeente Oost Gelre
Oost Gelre wil meewerken aan realiseren 9 wooneenheden in kerk Vragender
Het college van B&W van Oost Gelre
heeft principemedewerking toegezegd aan
een initiatief om in de kerk in Vragender
9 wooneenheden te realiseren. Het besluit
past prima bij de Woonvisie kleine kernen, aldus wethouder Marieke Frank. “Er is
grote behoefte aan woningenbouw in de
kleine kernen. De kerk in Vragender staat
al in de woonvisie als mogelijke locatie
benoemd. Dit initiatief, een mix van koopen huurwoningen, sluit daar dus prima bij
aan.”
In de Woonvisie kleine kernen is voorzien
dat een aantal kerken in de nabije toekomst
leeg komt te staan, waaronder de Sint Antonius van Paduakerk in Vragender. Het kerkgebouw en de pastorie vormen een belangrijke en markante plek in Vragender en in het
omringende landschap. Wethouder Frank
onderkent die belangrijke functie. “Dit initia-

tief zorgt er voor dat de kerk en de pastorie
behouden blijven. We voorzien niet alleen in
een woonbehoefte, maar versterken ook de
leefbaarheid van het dorp.”

Eerst de kerk, dan de pastorie

De principemedewerking van het college
heeft op dit moment alleen betrekking op
de negen wooneenheden in de kerk, aldus
de wethouder. “Voor de pastorie volgt een
afzonderlijk plan. De initiatiefnemer wil hier
een woning in realiseren. De Ludgerparochie heeft zowel de kerk als de pastorie aan
de initiatiefnemer verkocht. Daarmee is niet
alleen het behoud van beide gebouwen
gewaarborgd, maar ook de herbestemming.
Daarnaast hebben wij voorwaarden verbonden aan de landschappelijke inpassing. Bijvoorbeeld het behoud van beeldbepalende
bomen zoals de beuken en de plataan.”

Bouwen in de kernen

Er moet nog wel het één en ander gebeuren voor de initiatiefnemer aan de slag kan.
Zo moet nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Zodra dat gebeurd is kan de
omgevingsvergunning aangevraagd worden.
“Uit het feit dat we als college van B&W principemedewerking hebben toegezegd blijkt
dat we vertrouwen hebben in dit plan. De
komende jaren willen we in alle kleine kernen
zo’n 15 woningen realiseren, een belangrijk
speerpunt in ons beleid. In de Woonvisie
kleine kernen hebben we samen met de
dorpsbelangenorganisaties alle mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht. In alle kleine
kernen zetten we nu belangrijke stappen. Het
initiatief voor de kerk in Vragender is daar een
mooi voorbeeld van.”

Locaties
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LICHTENVOORDE
Correspondent

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

Helaas…

De ontmoetingsmorgen met ziekenzalving
op 24 september kan niet doorgaan. Het
is een weloverwogen besluit dat door pastoraatgroep en pastor Ronald den Hartog is
genomen.
“We vinden het erg jammer, er was al veel
voorbereid. Het virus is er nog en de coronaregels die nog steeds van kracht zijn leggen
de pastor en ons toch veel beperkingen op”,
licht lid van de pastoraatgroep Truus Kemperman het besluit toe.
De ontmoetingsmorgen met ziekenzalving
staat bekend als druk bezocht in Lichtenvoorde. Familieleden komen in de regel mee.
Juist de aanwezigheid van naasten kunnen
dit samenzijn rond dit sacrament tot een
indrukwekkende gebeurtenis maken. Juist
deze uiting van kwetsbaarheid, bijgestaan
met een omarming van naasten, en in de
groep, maken dat de priester de handelingen
voor het sacrament niet kan uitvoeren. “De
gezondheid van ons allen gaat voor. Daarom
hebben we dit moeilijke besluit genomen en
schuiven we de ontmoetingsmorgen door
naar het volgend jaar. We hopen dat er dan
weer meer mogelijk is, zodat we iedereen in
deze speciale eucharistieviering mogen ontmoeten.”
Wanneer gewenst, kunt u altijd de ziekenzalving of ziekenzegen ontvangen. Zie voor
de contactgegevens de roosterpagina’s in dit
blad onder kopje ‘Sacramenten’.

Zomer doorgekomen?

Spannend was het en is het nog steeds.
Gaan we de zomer in september overleven,
doelend op de tweede golf. Kunnen we een
uitbraak beperken? Houden we ons goed?
Goed aan de regels, denken we aan die ander
die een kwetsbaarder leven leidt?
De drie maanden maart, april en mei zijn
in de tijdsbeleving geheel ‘opgevreten’ door
het covid-19. Thuisblijven, thuis op afstand
werken en vergaderen, thuis de vieringen in
de kerk volgen via de live-stream, een rondje
lopen en even zwaaien naar oudere die van
achter het raam blij terugzwaait. Blij in de
buitenlucht, waardering voor de natuur en de
kleine dingen die in ‘normale tijden’ voorbijgingen zonder acht op te slaan.
Juni, juli, augustus: eerste terrasbezoek, weer
in de kerk. Eerst aarzelend, later het gevoel
van ‘fijn dat mensen er weer zijn’. Op vakantie in eigen land, ‘midden in corona’, hoe
doen we dat? Thuis in eigen land, wandelen
over onbekende paden, op adem komen in
de berm, grasspriet in de mond, de drukte
mijdend van toeristische hotspots. Soms
ook wanend in herinnering verlangend naar
de cappuccino op dat ene terras in Rome,
de Mona Lisa in ’t Louvre, de Mercado San
Miguel in Madrid of de brede stranden boven
Esbjerg in de herfst. Toch ook heel blij te zijn
met de ‘andere’ vakantie in Nederland. Fijn
is de gedachte dat je altijd naar je eigen huis
kan.
Nu is september, terugkijkend naar de vieringen in onze kerk, kunnen we stellen dat deze
goed zijn verlopen. Bij de deuren werd u ontvangen door mensen van de pastoraatgroep.
Handen desinfecteren, een gezondheidscheck
en het controleren van de aanmelding op de
lijst van bezoekers. Meestal kon degenen
die zich niet via de site aanmeldden met
het achterlaten van contactgegevens de mis
meevieren in de kerk. Twee cantors zongen,
maar zelf zingen was zonder geluid: alleen
in gedachte meezingen was toegestaan. De
stroomlijning van het ter communie gaan,
ging zienderogen beter. Eerst handen desinfecteren en vervolgens de
communie ontvangen bij het
scherm. Die werd in je handen
gelegd met een pincet. De collecte kon niet tijdens de viering
plaatsvinden. De oplossing is
het collectegeld te deponeren in
de mandjes bij het verlaten van
de kerk.

Hoe gaat het nu verder?

Als het covid-19 niet om zich
heen grijpt, kunnen we blijven
vieren zoals we dat de afgelopen 2 maanden gedaan hebben.

Pierre Villette stopt

Het projectkoor Ensemble Vocal Pierre Villette houdt op te bestaan. Op 1 oktober
wordt het koor officieel uit het register van de
Kamer van Koophandel geschreven en zijn
ook de inschrijvingen van de ‘Vrienden van’
het koor, die de projecten ondersteunden,
geheel afgehandeld.
Voorzitter Huub Stroeken betreurt dat het
bestuur met de projectzangers tot deze conclusie moesten komen. Het bestuur van het
koor heeft in een brief aan pastoor De Jong
laten weten waarom ze stopt. “Het werd
moeilijker om een kwantitatief en kwalitatief
koor samen te stellen. De grootste groep
zijn zeventigers geworden in ons 20-jarige
bestaan. De bereidheid om mee te doen
kostte alsmaar meer moeite. Voor een uitvoering was het moeilijk om binnen het koor
een goede afstemming te krijgen tussen de
stemgroepen. Daarnaast kampen leden met
gezondheidsklachten welke een rol spelen in
de genomen beslissing.”
De uitvoeringen van Ensemble Vocal Pierre
Villette was in Lichtenvoorde een traditie
geworden. Op tweede kerstdag en paasdag
voorzag het koor de vieringen van een uniek
repertoire aan religieus-klassieke gezangen
van ‘s werelds grootste componisten. Dat
leverde een volle Bonifatiuskerk op met na
afloop lovende woorden van kerkgangers.
Het projectkoor in de wandelgangen ‘Pierre
Villette’ genoemd, is in 2000 opgericht om
de koorzang levendig te houden en een om
een koor ter beschikking te hebben. Pierre
Villette is geen kerkkoor, maar een projectkoor met een wisselende bezetting van goed
geoefende zangers (essen) uit Lichtenvoorde
en van verder weg. “De formule sloeg dermate goed aan dat er een koor uit is ontstaan.”
De beslissing brengt bij de projectzangers
gemengde gevoelens teweeg, verhaalt Huub
Stroeken. De voorzitter doelt op de ruimte
die het projectkoor kreeg in de afstemming
van de klassieke uitvoering van de gecomponeerde missen en de liturgische gezangen.
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Dit gegeven beperkt dan een projectkoor dat
gevraagd is en het kerkkoor dat ingeroosterd
staat. Hij had daarover een gesprek willen
voeren met pastoor De Jong, maar
daar is het in het groter geheel van
een dubbele parochie niet van gekomen. Hij vertelt dat het bestuur van
Pierre Villette in het verleden, in de
tijd van pastoor Pikkemaat en Kuipers gewend was overleg te hebben
over de uitvoering in de kerkviering.
“We hebben van begin tot het
eind vol overtuiging en met plezier
gezongen.”
De koorzangers bewaren mooie
herinneringen achter de uitgevoerde
koorwerken met Pierre Villette. In
2006 reisde het koor af naar Rome.
Toenmalig pastoor Patrick Kuipers
had ervoor gezorgd dat het koor in
3 mooie kerken kon zingen. Een
andere reis was naar Aix en Provence
waar het koor met mooie muzikale
ervaring van terugkwam.

Locaties
Op 4 september staat een afscheidsavond
met de leden gepland. Pastoor De Jong
heeft Ensemble Vocal Pierre Villette per brief

bedankt voor hun inzet tijdens op hoogtijdagen van Kerstmis en Pasen.

HARREVELD
Correspondenten

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

Mededelingen
Doopviering

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

Inleveren intenties

Voor de uitgave van oktober: voor 7 september in de brievenbus in de deur van het
parochiecentrum.
Voor de uitgave van november: voor 5 oktober in de brievenbus in de deur van het parochiecentrum.

Vieren per 12 september

Het is wel noodzakelijk om je hiervoor aan te
melden, zie elders in het Parochieblad hoe.
Ook is het mogelijk achter in de kerk je aan
te melden, dit kan stagneren vanwege de te
houden afstand, digitaal heeft dus de voorkeur.

Overleden

Op 1 juli 2020: de heer Fons ten Have op
80-jarige leeftijd.
Op 5 juli 2020: de heer Herman Ariës op
82-jarige leeftijd.

ZIEUWENT
Correspondenten

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

Overleden

Op 25 juli 2020 is overleden: Wilhelmina,
Hendrika, Mien Donderwinkel-van Baal in de
leeftijd van 88 jaar.

Gedoopt

Actie Kerkbalans

De actie zou in april van start gaan maar is
door de corona tot later uitgesteld.
De datum voor de actie Kerkbalans is nu op
14 en 15 september. In de week van 7 september kunt u de brief verwachten. De ingevulde brief zal dan op 14 of 15 september
opgehaald worden bij u thuis.
Teruglopende inkomsten en vrijwel lege collecteschalen maakt dat we ons zorgen maken
om het voortbestaan van de kerk. We krijgen
geen overheidssubsidie of geld van het bis-

dom. We moeten zelf de broek ophouden.
En dat wordt steeds lastiger. We hebben uw
bijdrage hard nodig, en hopen dat u geeft
naar eigen draagkracht.
Beheercommissie H. Werenfridus

Locaties

Opening fietsroute

Sinds zaterdag 25 juli is de Oost-Achterhoek
een opmerkelijke fietsroute rijker!
Een zorgvuldige voorbereiding door een
enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk
geleid tot de route ‘Langs kerken, kruisen
en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van
de geloofsgemeenschap H. Werenfridus en
Oudheidkundige Vereniging Zuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km. Men
leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus erfgoed van kerkdorp
Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw
van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route
opgenomen.
Die zaterdagochtend werden de genodigden
hartelijk ontvangen op de pastorie van de H.
Werenfridus in Zieuwent. Na de inloop met
koffie en een heerlijk gebakje, verplaatste het
(noodgedwongen) kleine gezelschap zich
naar de pastorietuin. De groter opgezette
opening die voor eind april was aangekondigd, kon jammer genoeg door de uitbraak
van het coronavirus geen doorgang vinden.
In zijn welkomstwoord vertelde Henry Waalderbos (beheercommissie Zieuwent) kort
over het oude Mariabeeld, geschonken door
de familie Doppen. Haar komst en vervolgens
het proces van haar renovatie is in feite de
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aanleiding geweest om deze ‘Mariaroute’ op
te zetten. Vervolgens gaf Henry het woord
aan Meike Prollius (toeristisch regiocoördinator). Zij gaf een korte toelichting op de fietsroute en bedankte alle leden van de werkgroep voor de fijne samenwerking.
Daarna overhandigde Meike officieel het eerste exemplaar aan Marieke Frank, wethouder
van de gemeente Oost Gelre. Ook de wethouder prees het mooie initiatief en de goede
samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Opnieuw laten Achterhoekers zien, dat kleine
dorpskernen gastvrij, betrokken en springlevend zijn en oog hebben voor het erfgoed
van hun voorouders. Goed overleg en
samenwerken voor behoud van al dat moois
is belangrijk en dat dragen ze ook uit! “Het
toerisme is, zeker in deze tijd, van wezenlijk
belang om Oost Gelre en zijn mooie kerkdorpen op de kaart te zetten. Deze route draagt
hieraan vanaf nu een mooi steentje bij.”
Om de opening van de fietsroute helemaal
compleet te maken, stond er natuurlijk een
fiets klaar. En met het door-rijden van het
startlint (toepasselijk gevonden in de Achterhoekse wimpel) werd de weg ‘vrijgegeven’ .
Tot slot bracht men in de pastorie nog een
welgemeende toost uit en kon iedereen even
napraten over het welslagen van het project.
De plaatsing en onthulling van het geschonken en gerenoveerde Mariabeeld laat helaas
nog even op zich wachten. Maar hopelijk zullen we toch in de meimaand van 2021 ‘de
nieuwe jas van Maria’ kunnen gaan bewonderen. We houden u op de hoogte. Tot die
tijd kunt u alvast genieten van ‘lekker weg in
eigen land en eigen streek’ via de ‘Kerken-,
kruisen- en kapelletjesroute’ in en rond Zieuwent.

Toch nog EHC feest

Even leek het niet door te kunnen gaan, door
dat nare coronavirus…
Maar gelukkig werd er een andere oplossing
gevonden. En konden de kinderen van de
Sint Ludgerparochie toch hun eerste communie ontvangen in de H.Bonifatiuskerk in
Lichtenvoorde. Daar zijn ook 9 kinderen uit
Zieuwent bij geweest, een paar op 5 juli en
de anderen op 12 juli.
Op maandag 13 juli waren ze uitgenodigd
om na school naar hun eigen Zieuwentse

kerk te komen. Want de geloofsgemeenschap
van Zieuwent wilde de communicantjes, net
als andere jaren, natuurlijk persoonlijk proficiat wensen.
Eerst ging de groep samen met koster Anton
naar de koorzolder. “Heel voorzichtig en rustig lopen, dan kun je meteen de treden van
de wenteltrap tellen”. En dat is lastig hoor, je
raakt heel snel de tel kwijt. Boven natuurlijk
over de balustrade gluren! Voorzichtig aan,
want het is best hoog! Maar je hebt wel een
mooi uitzicht. En als je daarna op de koorbank gaat zitten, zie je dat hele grote orgel
van dichtbij. “Wat een boel pijpen. Dikke reuzen en ook piepkleintjes”. Daarna moest er
even ‘gevist’ worden. Want de namen van de
communicantjes waren ook in onze Werenfriduskerk opgehangen, hoog in de lucht
vanaf de koorzolder. De vrolijke versierde
naamborden vielen goed in de smaak: “Hee,
dat zijn de letters van Mario”, klonk het al
snel.”Die ga ik op mijn kamer hangen”.
Daarna allemaal weer rustig naar beneden.
En tel maar weer, kun je meteen controleren
of je goed geteld had.

Bij zo’n eerste communiefeest hoort ook
een passende kleine herinnering. En daarom
kregen de kinderen die middag van de
pastoraatgroepleden een feestelijk verpakt
‘H. Werenfridus-lichtje’, gevuld met lekkers.
Gefeliciteerd allemaal en nogmaals welkom:
Senna, Marli, Marike Sophie, Liam, Quinten,
Derk Jan, Bram, Dirk en Seyenna.

Koorzang?

Door het Covid-19virus zijn al heel wat bijeenkomsten van verenigingen en clubs niet
doorgegaan.
Ook de samenkomsten van koorzangers
waren maandenlang niet mogelijk. Laat staan
het samen zingen! Maar dankzij de intelligente Lockdown en zeker ook door het rekening houden met anderen, konden we in ons
land de verspreiding van het virus een beetje
onder controle krijgen. En dus werd er voor de
zomervakantie heel voorzichtig (en natúúrlijk
‘coronaproof’) een plannetje gesmeed om
met het dames-en herenkoor weer eens bij
elkaar te komen. Geheel en al vrijblijvend:
“bij klachten blijven we thuis”, en “maximaal 30 mensen per samenkomst” kwamen
we dus op donderdagavond …….juni naar
het Parochiehuis van Zieuwent. Gastvrouw
Diana was er ook weer en nu stonden onze
stoelen klaar, mèt tafels! Zo konden groep-
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jes van 4 personen op 1,5 m. afstand eens
even bijpraten. Dat hadden velen van ons
echt wel gemist, nu dat wekelijkse repeteren
plus zingen in de weekendvieringen al vanaf
15 maart niet meer hadden plaatsgevonden.
Goed idee van ons bestuur, dankjewel! Nog
2x hebben we elkaar kunnen treffen bij een
gezellige avond. Zelfs een heuse pubkwis èn
een avond met vakantieborrel plus Oudhollandse spellen werden georganiseerd.
Intussen zijn we als geheel, als koor nog
steeds niet aan het repeteren. Wel zijn er elke
viering wat zangers aanwezig om deze met
enkele liederen te omlijsten. En in de weekenden hebben ook organist, dirigent en 4
koorzangers de trap naar de koorzolder weer
beklommen om de vieringen enige luister bij
te zetten.

Locaties

Bezige baasjes…

Wie op 25 juli langs het Kerkplein kwam,
zag ‘noeste arbeid’: de eerste schop ging de
grond in! Om de nieuwe verlichting van de
kerk aan te kunnen leggen moeten aardig wat
sleuven gegraven worden. En zoiets kost het
nodige denkwerk, meetwerk, arbeidstijd (èn
veel zweetdruppels). Zeker als je rekening
wilt houden met de beplanting; die mag er
niet te veel onder lijden in zo’n gortdroge
zomer. Een groep bevlogen vrijwilligers was
die zaterdag knap bezig! En natuurlijk werd
de inwendige mens niet vergeten, want koffie & thee en frisse drankjes werden vanuit
de pastorie geserveerd. Koster Anton bracht
de harde werkers onverwachts nog een klein
extraatje: een ‘torengebakje’. (Diezelfde ochtend werden ook de gasten bij de opening

van de nieuwe toeristische fietsroute hierop
getrakteerd.)
Tijdens de bouwvak lagen de werkzaamheden tot 20 augustus even in de koeling. Als
alles volgens planning mag verlopen, kan
onze Werenfridus in de maand september
weer in de schijnwerpers gezet worden. Daar
hoort u ongetwijfeld meer van!

MARIËNVELDE
Correspondent
Vacature

Derde brief aan Corona

Hier komt weer een brief, de derde
Corona, gaat ons leven met jou nog verder?
Er is immers een grote versoepeling,
of hou je ons stiekem in gijzeling?
Mensen, die werden gegijzeld in het verleden
kregen soms een band met de gijzelnemer!
Weet je Corona waarom ik dit zeg?
Ik heb me een beetje aan jou gehecht!
Want Corona, heb je in deze 8 weken
ook nog naar mijn brief uitgekeken?
Goed ,ik zal je een goede raad geven
verdwijn zo snel mogelijk uit ons leven.
Beloof me echt nu weg te blijven
Van nu af zal ik je niet meer schrijven,
Toch heb ik een plan bedacht
Virtueel voor het nageslacht:

Voor allen die aan Corona bezweken
In een tijdsbestek van ruim 20 weken
Voor allen bekend en onbekend
bouw ik in mijn hart een Nationaal Monument!
En voor de laatste keer, lief lezend publiek:
Blijf gezond allemaal, word niet ziek!
Uw reacties stelde ik zeer op prijs
Warme groet op afstand van….
Ank Wopereis

Moeder Maria

Moeder Maria, Maria in het Veld
Past zij nog in deze tijd
staat Zij nog in de werkelijkheid
van het hedendaagse leven
anno 2020 aan ons gegeven?
Herkennen wij nog iets in haar
in hoe zij het leven heeft aanvaard?
want,
We vinden haar nog in kerken en kapellen,

waarin we onze levensvragen stellen,
en bij ziekte is gebleken
gaan we kaarsen bij haar aansteken,
onze gebeden bij haar neerleggen
en eenvoudig tot Haar zeggen:
Ik deel met U mijn dagelijkse zorgen
dan voel ik me veilig en geborgen!
Zo zal het blijven in de komende jaren
en ook mogen we samen ervaren,
al zal onze kerk straks dicht gaan,
ons dorp behoudt altijd Haar naam
Ja, met trots kunnen we vermelden
Dat is toch ons eigen Mariënvelde!
Juli 2020 Ank Wopereis

INTENTIES
Meddo

Bredevoort

Johan en Anneke Esselink-Schurink; Grada
en Jan Beuting; Luc Klein Tuente; Johan
Elsinghorst; Overleden familie Rötter; Hendrik en Rika Overkamp-Eisink; Annie en
Antoon Zieverink-Alefs; Johan en Grada
Poelhuis-Huurneman; Jaargetijde Mimi te
Molder-Eeftink.

Anne en Harrie Verwaaijen – Krüs; Lidy Gijsbers – Veldkamp; Adelheid te Loo – Orriëns;
Elly Wensink – Bennink; Jos van Koersveld;
Inge Rots; Henrie Rave.

Zaterdag 12 september

Zondag 27 september

Johan en Grada Poelhuis-Huurneman; Mimi
en Bernard te Molder-Eeftink; Hendricus
Johannes Koldewey; Luc en Jan Klein Tuente;
Johan Elsinghorst; Overleden ouders Buiël-Hörneman; Overleden ouders Tuinte-Zieverink; Liesbeth en Bernard Ubbink-Hegeman.

Zondag 27 september

Harreveld

Zaterdag 12 september

Jaargedachtenis: Pastoor Cornelis De Bruin;
Pastoor Antonius van den Hengel; Wilhelmina Domhof-Venderbos.
Verder bidden wij voor: Herman Ariës; Fons
ten Have; Koos Verhoeven; Annie Kampshof-Hulshof; Marietje ten Have-Waenink;
Riek Waenink-Heutink; Overleden familie De
Both en van Raesfeld; Overleden ouders Van
Bronkhorst-Toebes; Marietje Krabben-Wieg-

gers; Aloys Hogenkamp; Herman en Dien
Kolkman-Tankink; Herman de Droog; Lucy
Penterman; Teun Wieggers; Joop Spieker.

Zondag 27 september

Wij bidden voor: Herman Ariës; Fons ten
Have; Koos Verhoeven; Annie Kampshof-Hulshof; Marietje ten Have-Waenink;
Riek Waenink-Heutink; Frans de Both en
echtgenote en beide dochters; Overleden
ouders Van Bronkhorst-Toebes; Marietje
Krabben-Wieggers; Aloys Hogenkamp; Bennie en Lien Klumperink.
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Schitterend wonen

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

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

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

Vóór 15 september aanmelden vormsel
Het vormsel is de derde en laatste stap om bij de katholieke kerk te
horen
In november 2020 hopen we de vormselvieringen weer te kunnen
laten plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger.
De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. De algemene informatieavond voor ouder en kind kunnen we nog niet plannen in verband met de covid-19 pandemie.
Na het welslagen van het nieuwe project in 2019 zullen we ook dit
jaar dezelfde opzet hanteren. Er is één voorbereidingsweekend onder
voorbehoud gepland op 6, 7 en 8 november 2020, zonder overnachtingen. Er zal dus geen reeks van bijeenkomsten zijn voor de kinde-

ren verspreid over een langere periode. Het wordt een korte, bondige
inspirerende voorbereiding met jongeren door jongeren.
Aanmelden voor deelname aan dit vormsel voorbereidingsweekend
kan tot uiterlijk tot 15 september 2020.
We hanteren deze datum strikt in verband met de voorbereidingen en
de organisatie. Dus geef het aan elkaar door wanneer u een potentiele
vormeling kent.
U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat op de websites staat.
Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat
door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het centrale secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop
vermeld staat.
Centraal secretariaat, Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo
E: secretariaat@stpaulusparochie.nl
E: secretariaat@sintludger.nl
Voor vragen rondom aanmelden kunt u gerust bellen met T: 0544 46 46 63
Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies
het heilig vormsel kunnen ontvangen. We zien uw aanmelding graag
tegemoet.
Over de inleidende ouder-kind bijeenkomst hopen we u na de zomer
(dus na aanmelding) een concrete datum te kunnen geven.
Mede namens de vormselwerkgroep St. Ludger/ St. Paulus,
Pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink

Uitvaartverzorging zonder winstoogmerk!

•
•
•
•
•

Persoonlijk, betrokken en dichtbij
Één vertrouwd aanspreekpunt
Ondersteuning van een sterk team
Professionele begeleiding
Tot 1.700 euro goedkoper

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

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

Meer weten? Bel GUV, een vertrouwd idee!

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

Sacramenten catechese in het nieuwe
beleidsplan en fusie tot een parochie
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Aanmelden

Jaarlijks kunnen kinderen digitaal worden aangemeld voor de doop, de eerste communie en het heilig vormsel
bij het centraal secretariaat.
Voor de communie kan dit vanaf
groep 4 van de basisschool en voor
het vormsel vanaf groep 8, ongeacht
je locatie of school waar je bij hoort.
Wanneer de eerste stap die van het
doopsel nog niet gezet is, kan dat alsnog plaatsvinden.
Natuurlijk staat het ouders ook vrij
te wachten totdat meerdere kinderen
uit het gezin samen kunnen worden aangemeld. Dat is een weg naar
gezinspastoraat die we graag inslaan.
Het belang van samenwerking tussen
ouders en parochie vinden we heel
belangrijk. Ook ouders blijven leerling
van Jezus zoals ieder van ons dat is.
Parochiegrenzen worden steeds minder belangrijk. Dat merken we nu al.
De organisatie van de parochie verandert al
sinds jaren en de actieve deelname neemt
af en het gebied wordt steeds groter. Des te
meer nadruk komt er te liggen op het samenbrengen en samenkomen van jonge ouders
vanuit de verschillende dorpskernen, die in
hun geloof een weg willen zoeken. Zij kunnen elkaar steunen en bemoedigen in hun
zoektocht van geloof en leven met jonge kinderen. Het belang van de rol die opa en oma
daarin spelen zien we nadrukkelijk. Dit is de
reden dat we de komende jaren steeds meer

in zullen zetten op gezinspastoraat. Samen
zijn jullie welkom in de kerk.

Oproep

Wie wil meewerken aan het gezamenlijk
opzetten van een kinderwoorddienst in de
kerken van Lichtenvoorde en Groenlo is van
harte welkom en kan zich melden bij pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink, per mail of
telefonisch.
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com of
06-20739564.

Misdienaar worden?

Wie misdienaar zou willen worden kan dat
op ditzelfde mailadres of telefoonnummer
melden.
Beide mogelijkheden ondersteunen en motiveren de intentie om vaker deel te nemen.
Hoe meer aanmeldingen hoe beter de spreiding in een rooster dat we kunnen maken.
Weet je geroepen en welkom.
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Bij denaobers
Ni’je
tijd
maken buurt
In deze rubriek stellen de geloofsgemeenschappen uit de
Sint-Paulusparochie zich voor. Dit keer zou Rekken of Rietmolen zich laten zien, maar door een opeenhoping van
omstandigheden is dat niet gelukt. In oktober en november lezen we over wie zij zijn en hoe zij vorm geven aan de
geloofsgemeenschap ter plaatse.

