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ParochieParels: brood voor onderweg



Eucharistische centra
Groenlo
  Kerkstraat 8
  7141 BA Groenlo
Lichtenvoorde

Rapenburgsestraat 21
7131 CW Lichtenvoorde

Parochiesecretariaat
Francis Poelhuis, 
Angela Röeling, 
Marieke Kleyweg
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

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

Openingstijden:
ma t/m do 08:30 uur t/m 15:00 uur, 
vrij 08:30 uur t/m 12:30 uur.

Pastorale team
H. de Jong, pastoor

E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T: 06 -123 79 793

C. Peters, diaken
E: c.peters@paulus-ludger.nl 
T: 06 -510 36 579

C. Roetgerink, pastoraal werkster 
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564

Parochiebestuur-DB
Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter

E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris

E: secretaris@paulus-ludger.nl
Ton de Vries, penningmeester

E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers

E: personeel@paulus-ludger.nl
Gerard Bartels, begraafplaatsen

E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, 

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

E: communicatie@paulus-ludger.nl
Stafmedewerker bestuur

Hans de Graaf
E: bestuur@paulus-ludger.nl

Parochiële Caritas Instelling
Bank: NL32 RABO 0336 1608 36

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

MOV-werkgroep 
Frans Stoltenborg

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

PASTORALE NOODWACHT: 
T: 06-190 17 292

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

Beheer website
Luuk Kouijzer,
E: webmaster@paulus-ludger.nl

Volgende nummer
Voor de uitgave van mei is de inleverdatum 
voor artikelen en foto’s uiterlijk vrijdag 2 april. 
Voor de uitgave van juni is dat 7 mei. Uiteraard 
kunt u de redactie ook tippen. SintLudgernu.
nl niet ontvangen, wijziging van het adres of 
vragen omtrent het parochieblad? Neem dan 
contact op met het secretariaat van uw locatie. 

Omslagfoto
Het paasfeest kan online meegevierd wor-
den. Via het beeldscherm kijk je rechtstreeks 
in de kerk.  Foto: Frans Stoltenborg 

Victorie op het digitale paasfeest
Ruim veertig dagen leven we ernaar toe. 
Naar Pasen, naar het paasfeest. Het is een 
periode van een opkomend verlangen 
geweest, na ontzien, nederig zijn, dit om te 
kunnen terugkeren naar de bron van ons 
bestaan. We zijn bezig geweest met zoeken 
naar de waardes van het leven. Hoewel je 
het pad denkt te kennen zie je toch weer 
wat anders. Wat heeft waardes door de tijd 
heen bedekt? Waar is de ruis ontstaan? En 
als we al die tijd zinnespelend tot zingeving 
zijn gekomen, spreken we van ‘verlossing’. 
Want wat we vinden is: liefde, hoop, ver-
trouwen, troost en moed. Deze geven je 
een aanzet tot menselijke groei. Die onder-
vind je in een nieuw gemoed om uit de put 
te komen of om angst te kunnen overwin-
nen. Verlossing is een overgave die ruimte 
geeft vertrouwen te winnen. Sprekend van-
uit de verwondering zijn liefde, vertrouwen, 
hoop, moed goddelijke gaven om een 
relatie met mensen aan te gaan. En zo zit 
het ook met de relatie die je met God aan-
gaat. Immers, wanneer je je hart aanspreekt, 
kom je in beweging. Wanneer je harten van 
anderen aanspreekt, komen zij in  bewe-
ging. Dat geeft alle reden tot vreugde, een 
vreugdestemming. In die stemming zie je 
lachende mensen, ontspannen mensen, 
positieve mensen en die daar ook zo naar 
handelen. Dit is de boodschap van Pasen, 
van groei, zowel persoonlijk als die van je 
medemens, de mensenkerk waar mensen 

lachen. Dat is Pasen! Dek de tafels voor het 
feestmaal. We hebben er alle reden toe.
Pasen is het hoogfeest van de hoop. Al 
lijkt het door de tweede coronagolf met de 
strenge lockdown erop dat we voorlopig 
in de veertig dagen blijven hangen. Wordt 
Pasen dan een hopeloos feest in deze 
tijd van corona? In deze tijd van angst dat 
je besmet raakt, ziek wordt of op een IC 
belandt, hebben we vertrouwen in Gods 
nabijheid en geloven we dat hij mensen 
vasthoudt. De kerken zijn nagenoeg leeg, 
maar het huis van God is via de digitale 
schermen te bezoeken. Normaliter zitten er 
in de kerkbanken van de grotere kerken in 
onze parochie zo’n 350 tot 450 mensen. 
Nog wetende van het vorige jaar leveren 
de vieringen online per dienst meer dan het 
dubbele aantal op. Als er iets hoopvols is, 
dan is dit gegeven dat de kerk moed geeft. 
Moedig is ook dat pastor Carla Roetgerink 
het aandurft de zondag waarop kinderen 
hun eerste heilige communie ontvangen 
te plannen op 29 en 30 mei. In die digi-
tale verbondenheid vinden de voorbe-
reidingen plaats. Voor ouders zijn er via 
Zoom spreekuren om de begeleiding van 
de kinderen zoveel mogelijk ook pastoraal 
te ondersteunen. Voor de kinderkruisweg 
op Goede Vrijdag worden filmpjes online 
gezet. Zo kunnen we mensen toch nog 
samenbrengen voor een samenkomst. De 
victorie van een komend paasfeest via het 
beeldscherm.               Eveline Zuurbier
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                   Pasen, 
een nieuw begin 

De commercie doet zéér vroeg in de tijd al 
haar best iets van Pasen te maken, maar het 
blijft bij paaseitjes, kransen, lammetjes en 
kuikentjes, bloemen en artikelen voor een fris 
paasontbijt. 
Prachtig, maar ze maken van Pasen iets lie-
felijks en onschuldigs, terwijl Pasen absoluut 
niet onschuldig is. Pasen is voor ons chris-
tenen juist heel radicaal. Pasen is niet los te 
zien van het kruis. Maar dat is wellicht iets 
waar we niets mee kunnen. Zijn we niet 
geneigd om dat kruis te willen ontlopen? 
Lijden, het kruis het mag niet meer en hoe 
langer hoe meer willen we het verbannen uit 
het leven. Is het kruis in onze maatschappij 
niet een algemeen symbool van het eind-
punt, teken van dood? 
Het leven van Jezus leert ons dat het leven 
niet afgelopen is met de dood. Door de dood 
heen kom je tot het Nieuwe Leven. Ik schrijf 
het bewust met hoofdletters. Dood en leven, 
Goede Vrijdag en Pasen, kruis en verrijzenis 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het Nieuwe Leven komt niet vanzelf, maar 
via de weg van het kruis. De weg van het 
kruis die Jezus gaat, dient zich niet plots-
klaps aan, maar heeft alles te maken met zijn 
opdracht. Regelmatig heeft Jezus tegen zijn 
leerlingen gezegd dat wie Hem volgen wil het 
kruis moet opnemen (Lc. 9, 23). De leerlin-
gen hadden het daar moeilijk mee. Eigenlijk 
wilden ze Jezus verhinderen om naar Jeruza-

lem te gaan. Toen hij ver-
raden werd lieten ze Hem 
in de steek. En zelfs nadat 
er berichten doorkwamen 
dat Hij uit de dood was 
opgestaan, konden ze het 
aanvankelijk niet geloven. 
Toch waren ze met hun 
twijfel niet leerling-áf.
De Heer gaf het met hen 
niet op, want Hij gaat een 
andere weg met mensen 
dan mensen zelf op het 
eerste gezicht zouden 
bedenken. Juist door menselijke tegenslag, 
door lijden en dood, begint God iets nieuws. 
Door het kruis. Niet door om het lijden en 
de dood heen te gaan, door het te ontlopen, 
maar juist dóór lijden en dood heen komt 
het Nieuwe Leven. Tot op vandaag is het 
voor veel mensen niet eenvoudig om zo te 
geloven in Pasen. Weet hebben van Pasen 
dat gaat nog, maar geloof dat ‘radicale Pasen’ 
maar eens: als je kind ongeneeslijk ziek is, 
als je langzaam maar zeker afscheid moet 
nemen van een geliefde, als je door corona 
je werk verliest, als je leeft met conflicten en 
spanningen. Moeilijkheden en vragen te over.
Ingrijpende gebeurtenissen moeten emoti-
oneel verwerkt worden. Dat geldt ook voor 
het grote wonder van Pasen, waarbij Gods 
liefde sterker bleek dan lijden en dood. De 

verwarring, het verdriet en het onbegrip 
van de leerlingen moesten geleidelijk plaats 
maken voor nieuw inzicht, herwonnen ver-
trouwen en verdiept geloof. Het graf waarin 
Jezus was neergelegd was leeg. De dood is 
overwonnen. Dat geloof, die hoop is met 
Pinksteren bekrachtigd door de gave van de 
heilige Geest. Want alleen als wij opgewekt 
worden om verder te gaan met de Heer die 
tot ons spreekt in de Schriften en die zich 
laat kennen in het breken van het brood (Lc. 
24, 13-35), krijgt Pasen een vervolg. Niet als 
iets liefelijks, maar als een realiteit: een nieuw 
begin, een begin van het Nieuwe Leven. 
                  
                           Pastoor H.A.M. de Jong 
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Boete en verzoening rond Pasen
De huidige situatie waarin wij ons bevinden 
roept veel vragen op.
Nu we de kwetsbaarheid in ons leven ervaren, 
krijgen we, misschien wel sterker dan voorheen, 
ook een intensere kijk op ons eigen falen en 
hebben we de behoefte aan uiting, een bemoe-
digend woord én vergeving.
Jezus gaf Hij aan zijn Kerk een prachtig geschenk: 
het sacrament van de verzoening. 
We kunnen bidden om vergeving, maar als we 
uitspreken wat op ons drukt mogen we horen 
dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twij-

felen. Deze is écht, wanneer we ons hart ope-
nen, berouw hebben en het voornemen uitspre-
ken om ons leven te beteren. 
Ter voorbereiding op de paastijd is er biechtge-
legenheid:
Groenlo
-elke vrijdag, voor of na de eucharistieviering 
van 9.00 uur;
-zaterdag 3 april, van 17.00 tot 18.00 uur;
-zondag 11 april ( de Zondag van de Godde-
lijke Barmhartigheid), van 15.00 tot 16.00 uur.
Lichtenvoorde
-zondag 21 maart, na de eucharistieviering van 

11.00 uur;
-donderdag 1 april, na de eucharistieviering van 
19.00 uur, tot 21.30 uur

Pastoor De Jong is aanwezig, ook voor een kort 
gesprek.
De biecht of een gesprek kan plaatshebben in 
het kerkgebouw, in een spreekkamer of indien 
daar noodzaak voor is bij u thuis.
Buiten bovengenoemde tijden kunt u altijd 
rechtstreeks contact opnemen om af te spreken.

U bent welkom!
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Nieuws van het bestuur
Verslag vergadering van het parochiebestuur.

Pastoraal
Het pastoraal team is bezig met de organi-
satie van het Paastriduüm (Witte Donderdag 
tot en met Pasen) met corona beperkingen. 
Mgr. Woorts is dit jaar beschikbaar zodat in 
Lichtenvoorde én Groenlo het Paastriduüm 
gevierd kan worden.
Diaken C. Peters is bezig met een project 
rond geloven in de dorpen met of zonder een 
kerkgebouw.
Het pastoraal team werkt aan uitvaartbeleid 
rond afscheidsvieringen. Wordt vervolgd.
Pastoraal team en bestuur werken in overleg 
met het bisdom aan een plan om te kijken 
hoe het pastoraal team versterkt kan worden.

Bestuur
Pastoor de Jong heeft een overzicht/richtlijn 
gemaakt over de structuur binnen het bestuur 
met bijzonderheden voor de diverse rollen en 
taken.
Een voorstel over het (digitaal)beheer van 
documenten is besproken.Een en ander moet 
nog verder uitgewerkt worden.
Onder andere in verband met de avondklok 
is het vergaderschema aangepast naar elke 

derde zaterdagochtend van de maand. 
In juli is er geen bestuursvergadering.

Personeel en Vrijwilligers
Mevr. B. Hummelink heeft de beheer-
commissies een mail met vragen 
gestuurd ter voorbereiding van een 
kennismakingsbezoek aan de locaties. 
Dhr. B. Bomers zal ook mee gaan.
Er is binnen het bestuur een vacature 
voor een bestuurslid met de porte-
feuille Gebouwen.

Financiën
In de vergadering van maart worden de gehar-
moniseerde parochietarieven behandeld.
De jaarrekening over 2020 van de voorma-
lige St. Ludgerparochie is klaar. Die komt in 
maart op de agenda.

Communicatie
Het bestuur heeft het nieuwe parochielogo 
goedgekeurd. Nu kan doorgegaan worden 
met het ontwikkelen van de parochiehuisstijl 
en daarna de lay-out van de website en de 
facebookpagina. 
Technisch en inhoudelijk zijn de websites al 
op elkaar afgestemd.

Het aangeleverde concept communicatieplan 
komt in maart op de agenda. Er volgt nog een 
nadere afstemming tussen het parochieblad 
en de digitale nieuwsbrief.

Begraafplaatsen
Dhr. G. Bartels is bezig met het opstellen/
vernieuwen van een algemeen reglement 
voor begraafplaatsen.
De volgende vergadering van het parochie-
bestuur staat gepland op 27 maart 2021.

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,
Berry Brockötter, portefeuille Communicatie

Op Palmzondag 28 maart begon de laatste 
week van de Veertigdagentijd, de Goede  
Week. Deze wordt zo genoemd vanwege het 
vele goede dat de Heer ons bracht, vooral 
door Zijn lijden, sterven en verrijzenis. 
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en in de paaswake vieren we de 
kern van ons geloof. Deze drie dagen heten 
gezamenlijk: het paastriduüm.

Op het moment dat ik dit bericht maak, 
hebben we nog steeds te maken met veel 
beperkingen. Vorig jaar waren er tijdens het 
paastriduüm, als ook in de hele paastijd, geen 
vieringen met gewone kerkgangers. Alleen 
mensen met een taak maakten de vieringen 
fysiek mee, wel kon er thuis via kerkdienstge-
mist.nl worden meegevierd.
Ik ga er nu maar van uit dat de komende 
tijd het maximum van dertig kerkgangers, 
exclusief medewerkers, gehandhaafd blijft. 
Dit betekent dat u wanneer u een viering wilt 
bezoeken u zich aanmeldt via de website of 
de reserveringstelefoon.
Omdat wij het geluk hebben dat Mgr. H. 
Woorts, hulpbisschop van Utrecht, ons komt 
ondersteunen kunnen we het volledige Paas-
triduüm op twee plekken in de parochie aan-
bieden: in Lichtenvoorde en in Groenlo. 
Mgr. Woorts zal de vieringen in Groenlo lei-
den samen met diaken Peters, ikzelf en pasto-

raal werkster Roetgerink zijn in Lichtenvoorde. 
We hebben als pastoraal team besloten – nu 
dit mogelijk is - om voor dit jaar op de oude 
voet verder te gaan. 

De paaswake betekent voor de negen 
geloofsgemeenschappen van de voormalige 
St. Ludgerparochie dat deze in de Lichten-
voordse Bonifatiuskerk worden gehouden. 
Voor de paaswake nodigen we elke geloofs-
gemeenschap uit om met drie vertegenwoor-
digers aanwezig te zijn. 
Dit betekent dat de 
paaswake – in tegen-
stelling tot de andere 
vieringen van het paas-
triduüm - een viering in 
besloten kring is, waar-
voor u zich dus niet 
kunt aanmelden.

Op Palmzondag zijn in 
Lichtenvoorde ook de 
palmtakjes gezegend 
voor andere geloofsge-
meenschappen. Nadien 
werden vanuit elke 
geloofsgemeenschap 
palmtakjes meegeno-
men. Na de avondmis 
van Witte Donderdag is 

de Bonifatiuskerk tot 21.30 uur geopend voor 
aanbidding in stilte.
Verdere bijzonderheden melden we via de 
website en digitale nieuwsbrief. De geloofsge-
meenschappen ontvangen nog nadere infor-
matie over de invulling van en medewerking 
aan de vieringen. 

Het pastoraal team wenst u een goede voor-
bereiding toe.
                                   Pastoor H. de Jong

Paastriduüm in Lichtenvoorde en Groenlo

Het begin van de vastentijd
op Aswoensdag
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Boardingschool Keren Eritrea
Zoals reeds in de uitgave van maart vermeld 
hebben we ook dit jaar een verzoek van het 
Bisdom Keren in Eritrea gekregen om de 
renovatie van de boardingschool in Keren 
verder te ondersteunen. Dit project wordt 
gecoördineerd door één van onze parochia-
nen uit Eibergen.
Dit project sluit ook aan bij de Vastenac-
tie-campagne. Deze campagne staat in het 
teken van beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Met een oplei-
ding zijn mensen namelijk beter in staat een 
inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op 
te zetten. Dat geldt des te meer voor de bij-
zondere tijd waarin we nu leven.

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 
vierduizend mensen een beroepsopleiding 
met hulp van Vastenactie en kregen meer dan 
tienduizend jongeren basis- of voortgezet 
onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 
2021 willen we nog veel meer mensen een 
steuntje in de rug geven om hen te hel-
pen een zelfstandig bestaan op te bouwen, 
zodat ze voor zichzelf en hun familie kun-
nen zorgen én een rol kunnen spelen in hun 
gemeenschap. 

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen
Gebrek aan scholing is een belangrijke oor-
zaak van werkloosheid en armoede. Overi-
gens biedt een baan niet automatisch een 
uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 
miljoenen mannen en vrouwen mét een 
baan toch in armoede. Ze doen veelal onge-
schoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige 
en mensonwaardige arbeidsomstandigheden. 
Een (beroeps)opleiding kan daar verandering 
in brengen en de kans op een goede baan 

vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient 
hoeft zich geen zorgen te maken over maal-
tijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt 
ruimte om na te denken over de toekomst 
en actief deel te nemen aan de samenleving. 
Het maakt mensen dus economisch en maat-
schappelijk sterker. 

Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vaste-
nactie wereldwijd projecten 
die mensen toegang bieden 
tot onderwijs en ondersteu-
ning geven bij het opstarten 
van een eigen onderneming. 
Deze projecten bestaan 

onder meer uit het aanbieden van trainingen, 
het faciliteren van onderwijsruimten en het 
verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet 
zich in voor jongeren, werklozen en mensen 
die niet rond kunnen komen van hun (deel-
tijd)baan. 

Wat kunt u bijdragen?
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar 
Vastenactie aan bijdraagt:
€ 24 voor technische leerboeken voor een 
klas van 20 leerlingen
€ 40 voor een ‘terug-naar-school’ pakket 
met schooluniform, boeken en schooltas
€ 160 voor een beroepsopleiding (elektri-
cien, kleermaker, monteur) van drie maanden.

U kunt uw gift overmaken op het rekening-
nummer van de Vastenactie  Nl 21 INGB 
000 000 5850 ten name van Vastenactie 
Den Haag o.v.v. projectnummer 401390.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens de Bisschop van Keren Eritrea
Uw broeder in Christus, Musie Sium Eibergen

Eigen onderwijsproject parochie voor de Vastenactie



Het 1480 inwoners tellende dorp lijkt voor 
een enorme maatschappelijke opgave te 
staan. Drie bakens in Rekken worden van 
hun functie ontheven. Als je de getallen ziet 
en daarbij het gegeven telt, dat ‘de kerk’ in het 
leven van mensen ook steeds minder een rol 
speelt, dan ontkom je niet aan de gedachte: 
‘wat kunnen we met deze kerkgebouwen? 
Kan het dorp dit allemaal nog opbrengen?’ 
Rest nog de kliniek, waardoor het dorp qua 
inwonertal groeide met de mensen die er 
werkten. Dat gebouw is een zwaar blok aan 
het been voor de gemeente Berkelland.  
De TBS-kliniek FPC Oldenkotte ligt uit het 
vizier van de dorpelingen: zo’n 2,5 kilometer 
buiten het dorp op ontgonnen veengronden. 
Het gebouw staat sinds 2014 leeg. In 2019 
leek het Rijk de gebouwen weer nodig te 
hebben voor detentie, maar zag daar weer 
van af. Eerder had een stel jongeren het plan 

geopperd voor een ‘escapehotel’ dat niet 
haalbaar bleek. “Nu willen ze de gebouwen, 
die vlak voor de sluiting geheel gerenoveerd 
zijn, geheel overgeven aan de natuur”, zegt 
Jos Scholte van Mast, voorzitter van de 
locatieraad. Hij haalt met grote vraagtekens 
in zijn gezicht zijn schouders erbij op. 
Tegelijkertijd geeft deze gedachte hem en 
Huub Scharenborg redenen ten over om de 
r.-k kerk voor de gemeenschap van Rekken 
te behouden. Beide heren nemen deel in 
een stichting die voor het behoud van de H.  
Martelaren van Gorcumkerk, het gebouw gaat 
overnemen. Ze spreken hoop en vertrouwen 
uit, want voor de Hubertus- (ter ere van de 
jacht) en corsoviering voor het Rekkense 
volksfeest zit de kerk elke keer bommetje 
vol. Voor het behoud van dit soort cultuur 
staat het hele dorp op. De kerkgebouwen
draagt de dorpsgemeenschap op handen.   

Van oudsher is in het dorp Rekken eenderde van de 
inwoners katholiek, eenderde protestant én is eenderde 
niet-gelovig: ‘import!’. Alle drie hebben ze een gebouw 
van de gemeenschap. Deze worden niet langer gebruikt 

voor het doel waarvoor ze ooit zijn gebouwd. Het gaat 
over de kerk op Het Kip, de hervormde kerk en de TBS-

kliniek. Ze worden aan hun ‘erediensten’ onttrokken. 

Tekst en foto: Eveline Zuurbier

Huub Scharenborg (l) en Jos 
Scholte van Mast (r) nemen 
deel in de stichting die de Rek-
kense r.-k. kerk overneemt. 
De doopvont tussen beide 
heren is gemaakt van de voet 
van oude preekstoel toen deze 
moest plaatsmaken voor extra 
banken in de kerk.

In de hervormde kerk vond eind 
februari de laatste eredienst 
plaats. Ook zij zijn bezig met 
culturele plannen. Beide ‘ker-
ken’ houden elkaar daarover op 
de hoogte. 
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Hieraan ten grondslag liggen: de Berkel die 
dwars door het dorp loopt; de ligging van 
het dorp op de grens met Duitsland en op 
de grens van de twee bisdommen Münster 
en Utrecht; het kerkje van Zwilbrock 
en de veenranden. Ze tekenen de rijke 
cultuurgeschiedenis. Het gaat hier ook over 
de gemeenschapszin van de buurtschap 
rond de havezate Borch of Merveld, gelegen 
op de noordelijke Berkeloever bij de kapel, 
sedert 1651 de Antoniuskerk van Rekken. 
De bezitter van de grond met opstallen 
was mede in het genot van het jachtrecht 
in de Heerlijckheid Borculo. In tijden van 
de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie 
(16 en 17e eeuw) is de godsdienst zwaar 
bevochten. De kerk werd na het tekenen van 
de Vrede van Münster toebedeeld aan de 
protestanten. Aan de zuidkant van de oever 
van de Berkel op Het Kip (veldnaam behorend 
bij een droebel boerderijen) bouwden de 
rooms-katholieken hun kerk en leven weer 
op. In de vorige eeuw kwam het leven in 
Rekken tot een rijke expansie. Aan beide zijde 
van de Berkeloevers werden protestantse 
en katholieke gerelateerde scholen (R.K. 
Theresiaschool 1920)  en verenigingen 
opgericht. In het jaar 1914 werd de eerste 
steen gelegd voor de TBS-inrichting. Het 
rijke verleden en de aantrekkingskracht van 
het rustieke omgeving zijn bij toeristen en 
dagjesmensen niet onopgemerkt gebleven. 
Er liggen inmiddels meerdere toeristische 
routes, onder meer een corsoroute. En er 
ligt een plan op tafel voor een wandelroute 
tussen Münster en Utrecht. “Zij komen 
door Rekken. Voor verblijven bestaat tot op 
heden nog geen mogelijkheid.”  

Nieuw stichten van Kerk op Het Kip
“We wisten al langer dat er in deze kerk 
een einde zou komen aan de wekelijkse 
vieringen. Met 15 tot 20 mensen in de 
banken houd je het als geloofsgemeenschap 
niet lang vol. Drie jaar geleden werd ons 
duidelijk dat binnen de parochie, Rekken 
een locatie is, waarvan de kerk zal worden 
gesloten. Sindsdien zijn we bezig te kijken 
naar welke maatschappelijke waarde we 
voor het dorp aan dit gebouw kunnen geven. 
Toen het bisdom op deze weg de toezegging 
gaf dat wij met de kerk voor een symbolisch 
bedrag konden overnemen, hebben we 

de Stichting Behoud 
Kerkgebouw Martelaren 
van Gorcum’ opgericht.” 
De stichting krijgt de kerk 
in eigendom en beheer met 
de bedoeling het gebouw 
multifunctioneel voor alle 
dorpelingen te maken.  De 
toezegging van het bisdom 
is definitief geworden. 
Daarnaast ontvangt Rekken 
geen extra bijdrages meer 
van de parochie en/of het 
bisdom. “De toeristen die de 
omgeving aandoen, dragen 
bij aan de exploitatie. Zij 
kunnen er straks ‘hemels’ 
overnachten”, zo verhalen 
Scholte van Mast en 
Scharenborg. Zodra de 
Rekkense r.-k. kerk  aan de 
eredienst wordt onttrokken 
en de overdracht plaatsvindt, 
veranderen de kerk- en de 
stichtingsnaam naar Kerk 
op Het Kip. Dit gebeurt in 
de eerste week van juli, 
refererend aan  juli 1872 
toen de kerk werd ingewijd. 
“In Rekken duiden we deze kerk als de kerk 
op Het Kip. Deze naam zal straks ook beter 
overkomen in onze reclame-uitingen.”

Acht studenten van de Jan de Bouvrie 
Academy van de hogeschool Saxion in 
Deventer zijn aan de slag gegaan om het  
van binnen geschikt te maken voor de 
nieuwe functie. Het meest opvallende zal 
het doortrekken van de koorzolder zijn. Dit 
wordt een nieuwe verdiepingsvloer. Daar 
komen de kamers met douche en toilet om 
te overnachten. “De verdieping is ook nuttig 
om de ruimte eronder behaaglijk te maken. 
Ouderen gaan elkaar daar ontmoeten, de 
muziekvereniging gaat er repetities houden 
en we kunnen in er uitvaarten en vieringen 
blijven houden. De Hubertusviering kan 
jaarlijks gewoon blijven doorgaan. We 
blijven samenkomen om de mensen bijeen 
te houden: de locatie Rekken blijft bestaan. 
Wel zullen we alles inzake de verhuur 
moeten gaan agenderen. Je kan het ontbijt 
van mensen niet verstoren met een viering 

of omgekeerd. Dat geldt ook voor de 
verenigingen in de avonden en het erboven 
slapen.”

“Overal blijft de sfeer van het verleden 
terugkomen. Momenteel doet het Catharijne 
Convent onderzoek naar de historische 
waarden. We weten dat het orgel niet 
meer van waarde is. De mozaïekvloer en 
de doopvont weer wel. We hopen dat we 
ook nog een ciborie mogen behouden. 
We zouden graag wat kerkkunst willen 
tentoonstellen.” Van buiten blijft de kerk 
zoals ze er nu uitziet. Het naast gelegen 
cafeetjes van Kerkemeijer is onderdeel in de 
uitwerking van het plan. Het dorpse karakter 
van de kroeg naast de kerk blijft daarmee 
ook gewaarborgd. De eigenaresse is 75 jaar. 
Ze heeft geen opvolger. Voor het dorp zou 
het extra zuur zijn als ook deze plek van 
samenkomst de deuren dicht zou moeten 
doen. “Voor wat we scharen onder horeca, 
kunnen we daar heel goed onderbrengen 
zodat het cafeetje voor het dorp openblijft.”

Rekken: ‘we blijven samenkomen om de 
mensen van hier bijeen te houden’
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Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid op 

Beloken Pasen 

Op zondag 8 april vindt, in samenwerking 
met de gebedsgroepen van de parochies St. 
Ludger en St. Paulus, een Gebedsuur van 
Barmhartigheid plaats in de H. Calixtusba-
siliek aan de Kerkwal in Groenlo. Er is gele-
genheid tot stil gebed bij het Allerheiligste 
Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke 
Barmhartigheid wordt gebeden én er is gele-
genheid tot het ontvangen van het sacrament 
van boete en verzoening. Het gebedsuur 
wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
U kunt er ook voor kiezen een gedeelte van 
de viering mee te maken. Eerder op deze 
zondag begint de hoogmis in de basiliek om 

10.30 uur. Na afloop is er koffie en thee in de 
Calixtuszaal. U bent hartelijk welkom!
 
Sinds het jaar 2000 heet de tweede zondag 
van Pasen -Beloken Pasen- de ‘Zondag van 
de Goddelijke Barmhartigheid’. In dat jaar 
gaf paus Johannes Paulus II de titel aan deze 
zondag. Deze toekenning is gerelateerd aan 
de ervaringen van een Poolse kloosterzus-
ter, de H. Faustina Kowalska, van wie de H. 
Johannes Paulus II een groot vereerder was. 
Aan haar heeft de Heer zich bekend gemaakt 
en haar gevraagd de devotie tot zijn God-
delijke Barmhartigheid te bevorderen. Hij 

beloofde gelovigen, die op Barmhartigheids-
zondag naderen tot het sacrament van boete 
en verzoening en de eucharistie bijzondere 
genaden te schenken. De Poolse paus heeft 
de kloosterzuster in 1993 zalig verklaard en 
in 2000 heilig verklaard. 

Bijzondere genade
Zuster Maria Faustina beweerde dat Christus 
aan haar verschenen was. Hij zou Zich aan 
haar hebben bekendgemaakt als de Godde-
lijke Barmhartigheid. Aan haar zou Hij gezegd 
hebben de tweede paaszondag voortaan te 
wijden aan de goddelijke barmhartigheid. 

Water en bloed
Zuster Faustina zei ook dat Jezus aanwijzin-
gen had gegeven voor een afbeelding van 
Hem. Deze is daadwerkelijk vervaardigd. De 
eerste versie werd geschilderd door Eugeni-
usz Kazimirowski (1934) en de tweede door 
Adolf Hyla (1943). Zij schilderden de ver-
rezen Christus uit wiens hart twee stromen 
vloeien: een rode en een blauwe. In Faus-
tina’s visioen werd uitgelegd dat de blauwe 
stroom staat voor water en de rode voor 
bloed. Het herinnert aan het moment waarop 
Jezus aan het kruis werd doorstoken door de 
Romeinse militair Longinus. Het bloed staat 
voor het leven van de zielen en het water 
voor de reiniging van de zielen zodat zij 
gerechtvaardigd worden.

Beloken Pasen
Onder de ouderen van ons staat de eerste 
zondag na paaszondag bekend als Beloken 
Pasen. 
‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘lui-
ken’, Middelnederlands voor ‘sluiten’. Belo-
ken Pasen is de sluitdag van het paasoctaaf, 
de achtdaagse feestperiode die begint op 
paaszondag.
  
Dominica in albis
Beloken Pasen heet in het Latijn: Dominica 
in albis (zondag van de witte kleren) en in 
het Duits: Weisser Sonntag. Deze benaming 
gaat terug op een oudchristelijke praktijk. 
In de paasnacht werden de catechumenen 
gedoopt. Daarbij ontvingen ze een albe, een 
wit doopgewaad. Die bleven ze dragen tot de 
eerste zondag daarop.
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Een bewerking door Eveline Zuurbier
 

Gesloten deuren
Vaak wordt het woord ‘beloken’ in verband 
gebracht met een motief uit de evangeliele-
zing in de mis van deze dag: die is genomen 
uit het Johannesevangelie: hoofdstuk 20, 
vers 19 tot met 31. Deze perikoop begint 
zo: In de avond van die eerste dag van de 
week, toen de deuren van de verblijfplaats 
der leerlingen gesloten waren uit vrees voor 
de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun 

midden staan en zei: ‘Vrede zij u!’ De leer-
lingen zijn nog steeds bang en houden hun 
deuren ‘beloken’, gesloten.

Ongelovige Thomas
De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten 
en verschijnt ondanks de ‘beloken’ deuren 
aan zijn leerlingen, waarop hun harten als 
het ware ontsloten worden. Zelfs de scepti-
sche apostel Thomas wordt door de Verre-

zene overtuigd, zo blijkt uit het vervolg van 
de lezing: ‘Kom hier met uw vinger en bezie 
mijn handen. Steek uw hand uit en leg die 
in mijn zijde, en wees niet langer ongelo-
vig maar gelovig.’ Ook in de kerken van de 
Byzantijnse ritus wordt op de eerste zondag 
na Pasen deze passage uit het Johannese-
vangelie voorgelezen. Beloken Pasen heet 
daar dan ook: Zondag van Sint Thomas.

Het is u op de cover al opgevallen: een nieuw parochielogo
Het beeldmerk straalt ideologie uit.  
1. Abstracte uitstraling die voor iedereen te 
duiden is (ook niet kerkbetrokkenen).

2. Boek centraal: opdracht/missie om het 
Woord van God te verspreiden/delen met 
anderen (in het pastoraal beleidsplan staat 
verwoord: ‘mensen helpen leerling van Jezus 
te worden’).

3. Jezus is het vleesgeworden Woord: gebo-
ren met Kerstmis, aangewezen door een ster.

4. De stralen vormen een ster, die naar alle 
windrichtingen wijst: hele wereld dus, ieder-
een kan deze stralen zien en ontvangen. 
Evangelie is als Blijde Boodschap voor alle 
mensen bereikbaar. 
 
5. Wanneer je goed kijkt, tel je 16 stralen: 16 
geloofsgemeenschappen (drie in ieder kwa-
drant (12) samen met het Kruis (4) maakt 16.
 
6. Herdersstaf: zorg voor elkaar en Jezus als 
de Goede Herder is algemeen.

Tevens is het attribuut van Sint Ludger: missi-
onaris en bisschop.
 
7. Zwaard: attribuut behorende bij Sint Pau-
lus, maar ook vurig (het te vuur en te zwaard) 
het uitdragen van Gods nooit aflatende 
Liefde. Paulus’ zwaard snijdt de bestaande 
zekerheden waarin de postmoderne mens 
zich vast strijdt steeds weer opnieuw open.

8. De combinatie van de symbolen staf en 

zwaard vormen samen ons meest herkenbare 
geloofssymbool: het kruis.

De parochie naam is geschreven in het letter-
type Montserrat met een vet letterype dat ook 
leesbaar blijft bij verkleining. 
Voor de groene kleur van de woorden 

‘Oost-Achterhoek’ is gekozen in een van de 
keuren van de Achterhoekse vlag. 
De andere kleur geeft tevens aan dat het 
geen onderdeel is van de parochienaam. 
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Op Valentijnsdag vertegenwoordigden 3 kinderen 
in de eucharistieviering de groep die op 29 

en 30 mei de eerste heilige communie gaan 
ontvangen. Na afloop van de mis kon de rest 
van de communicantjes hun voorbereidings 

pakket ophalen. Ouders waren 
meegekomen voor nadere 

uitleg over het traject. Die zal 
hoofdzakelijk digitaal verlopen. 

“In coronatijd waar niets meer 
vanzelfsprekend is, houden we hoop 

en perspectief op het houden van 
een prachtig communiefeest’. 

“Daarnaast hopen we dat er momenten zijn dat 
we elkaar ook in het echt kunnen ontmoeten”, 
zegt pastor Roetgerink. Ze wenst het de 
kinderen van harte toe als ze op Valentijnsdag  
ook aan elk een hartjesballon meegeeft bij het 
pakket aan voorbereidingsmaterialen. “God 
houdt  van jullie en wij van Hem”, zegt ze 
erbij. De rode hartjesballon zal vaker in het 
voorbereidingstraject bij de uitleg voorkomen 
en ook op de grote dag zelf wanneer de 
communicantjes hun allereerste heilige hostie 
van pastoor De Jong krijgen uitgereikt. 

“Ondanks de coronapandemie en alle 
beperkingen die de crisis met zich meebrengt, 
zijn we in de parochie gestart met de 
voorbereidingsperiode.” Ook de ouders 
doen actief mee. “Meer dan ooit komt het 
er in deze tijd op aan dat ouders thuis het 

geloof voorleven zodat de kinderen 
spelenderwijs ermee vertrouwd 
raken.”  Na de eerste stap die ouders 
hebben gezet bij het sacrament van 
het heilige doopsel van hun kinderen, 
volgt nu een tweede stap op weg naar 
een katholiek leven met de daarbij 

horende waardes. Het is dat stukje normen en 
waardebesef dat opgroeiend naar volwassen 
zijn, steeds belangrijker wordt bij keuzes en 
beslissingen in wat je wil bereiken. “Ouders 
hebben beloofd hun kinderen te vertellen over 
Jezus en Zijn belangeloze liefde tot aan het 
kruis voor ons.”
Er zijn spreekuren opgezet om wanneer er 
thuis vragen zijn of er nadere uitleg nodig 
is, de kinderen en/of ouders gelegenheid te 
bieden voor een fysiek contact. “Nu we ruim 
een maand op weg zijn in het traject lopen 
we tegen eigentijdse dingen aan. Corona geeft 
veel goeds, communicatief beter aansluiten 
op de manier van kinderen, maar geeft ook 
problemen gelijk aan wat je maatschappelijk 
ziet gebeuren. De kloof tussen gezinnen die 
het goed hebben en die met minder of sociaal 
hinder ondervinden. Ouders zijn werkeloos

‘ Voorbereidingen communicantjes: 
Met hart en ziel op weg naar God 

Bij de start van de voorbereidingen 
was de groep EHC’ers vertegenwoor-
digd door 3 communicantjes

Na afloop kon de rest van de groep EHC’er 
hun voorbereidingspakket ophalen

En natuurlijk hoorde een hartewens aan 
Jezus schrijven erbij

Pastoraal werker Carla Roetgerink begeleidt de kinderen in het 
catechesetraject voor het ontvangen van de eerste communie
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geraakt. De een moet het doen met een oude computer 
waarvan de camera kapot is, het andere kind ervaart 
thuis een spanning. We proberen ze bij te staan.”

Ons hart zoveel mogelijk geven  
De Nederlandse taal kent veel gezegdes en uitdrukkingen 
over het hart. ‘Je hart openen’ en  ‘met hart en ziel’, ‘je 
hart erin leggen’ en ‘hartelijk’ zijn voor elkaar. 
Op Valentijnsdag, 14 februari die op een zondag viel, 
de dag van de Heer, kregen de kinderen naast hun 
opdrachten een rode hartjesballon mee. Deze ballon 
heeft een mooi plekje gekregen bij het aandachttafeltje 
dat ze thuis hebben gemaakt. Het hele traject van 
voorbereiding zullen de kinderen ervaren hoe groot het 
hart van God voor hen is, legt pastoraal werkster 
Carla Roetgerink nader uit. “Hij, die met heel zijn hart 
zegt: ‘Ik zal er zijn!’ God heeft hart voor mensen en 
zorgt voor Zijn volk als Hij met hen meetrekt door 
de woestijn. Hij laat zijn hart spreken als zijn volk 
honger heeft en geeft ze Manna te eten en zorgt 
voor een licht op hun pad.” 

Manna is Hebreeuws waarschijnlijk in de 
betekenis van: ‘wat is dat?’ en verbasterd Egyptisch 
voor ‘mennu’, voedsel. was het voedsel dat God 
volgens de Hebreeuwse Bijbel aan de Israëlieten 
gaf toen Mozes hen door de Sinaïwoestijn leidde 
naar het Beloofde Land. 

Niet in de laatste plaats laat God zijn hart spreken 
als Hij zijn eigen Zoon Jezus Christus geeft als offer 
aan de mensen om hen voor altijd vrij te maken 
van zonden. “Een grotere liefde, een ruimer hart 
is niet denkbaar. Dit grootste geschenk ontvangen 
de kinderen wanneer ze eind mei voor het eerst 
deelnemen aan de eucharistie. Natuurlijk zijn deze 
grote woorden niet helemaal te bevatten, maar 
voelen kan wel. ‘God houdt van jou!’ Een hartje 
herinnert daaraan en met nadruk binden we de 
kinderen dit graag op hun hart.” 

Wij geven God een plekje in ons hart
Om dit te ervaren is er ook een beweging van ons 
naar God nodig. God wil goed voor ons doen en 
ons begeleiden in ons leven. Dat kan als wij ons 
hart openstellen voor Hem. Er kunnen wonderen 
gebeuren, wanneer wij luisteren met de oren van 
hart en dit handen en voeten geven aan Gods hart. 
Wanneer wij ontvankelijk zijn voor Gods hulp, 
vergeving en liefdevolle aandacht en dit samen 
delen. 
De komende maanden trekken pastores en kinderen, 
de ouders, bijgestaan door een kleine groep 

ondersteuners en vrijwilligers,  
met elkaar op en hopen ze met elkaar dat 
‘ons’ hart sneller gaat kloppen voor Jezus. 
Zo kan een persoonlijke relatie met God, 
met Jezus groeien. En dan geldt: ‘waar heel 
het hart vol van is stroomt de mond van 
over’. We praten met God, van hart tot hart... 
dat is ons bidden.

Ons hart ophalen aan...
Als parochie mogen we ons hart ophalen 
aan de jongste parochianen en we vragen 
daarom ook voor hen te bidden opdat Gods 
liefdevolle hart thuis kan zijn bij velen.
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Toen ik iets na 1960 misdienaar werd, was 
Latijn nog de taal van de liturgie. De pries-
ter stond meestentijds met de rug naar de 
gelovigen -of ging hij voorop op weg naar 
de hemel- en de vieringen in het weekend 
werden goed bezocht. Bijna iedereen ging 
ter communie. Daarvoor haalde de pastoor, 
nadat hij zelf brood en wijn had genuttigd, 
uit het tabernakel een grote ciborie en reikte 
daaruit de kleine dunne witte hosties uit aan 
de gelovigen. Die knielden daartoe bij de 
communiebank, hun handen onder de mooi 
geborduurde communiedwaal en iedereen 
ontving de hostie op de tong. Als je mijn 
boekje ter voorbereiding op mijn eigen eerste 
communie moet geloven, ging het er zo ook 
aan toe bij het Laatste Avondmaal.
In de zestiger jaren veranderde er heel wat in 
de kerk. Ook de ideeën en gang van zaken 
rond de communie. Maar er bleef ook veel 
hetzelfde. Bijvoorbeeld dat de communie 
voor de gelovigen nog steeds uit het taber-
nakel wordt gehaald, waar de gewijde hos-
ties bewaard worden nadat ze in een viering 
van soms redelijk lange tijd geleden waren 
geconsacreerd. 
Net als de monstrans zijn beide gebruiken – 
het bewaren van veel hosties en het gebruik 
daartoe van een ciborie –  in de geschiedenis 
van de kerk vrij laat opgekomen. Wel is er al  
vroeg sprake van het bewaren van overge-
bleven brood na de mis, maar dat was niet 
zoveel en bedoeld voor zieken of voor de 
ziekenzalving met viaticum, de ‘teerspijze’. 
Brood voor de laatste tocht uit ons lichaam 
naar God. Gelovigen namen het ook mee 
naar huis om in de loop van de week thuis 
de communie te kunnen vieren. In Roemenië 
komt deze traditie nog voor.

Dat bewaren gebeurde in de ciborie: een 

schaal, of een 
kleine bus of 
doos, vaak van 
buxushout, de 
pyxis, of van 
een ander kost-
baar materiaal. 
De naam komt 
van het Latijnse 
‘cibus’, wat ‘voed-
sel’ betekent. Het 
is een bewaar-
plaats voor het
voedsel voor on-
derweg, ook wel 
het levensbrood 
genaamd. 
Tabernakels wa- 
en er nog niet: de 
pyxis, stond in de 
sacristie, bedekt 
met een witte lin-
nen doek. Tegen 
het jaar duizend 

is de kijk op en beleving van de eucharistie 
erg veranderd. De kerk mag dan wel in aantal 
zijn toegenomen, nu bijna heel Europa offi-
cieel christen is geworden, maar het geloof 
zit niet bij iedereen even diep. De communie 
is iets voor de priesters geworden, gewone 
gelovigen gaan zo weinig ter communie, dat 
in de twaalfde eeuw het verplicht wordt om 
tenminste één keer per jaar de (Paas)commu-
nie te ontvangen. Het gewijde brood is dan in 
het westen geen gewoon, gedesemd brood 
meer, maar de ongedesemde ouwel. Voor 
het gemak werd het brood niet meer tijdens 
de viering gebroken, maar de hosties werden 
kant en klaar aangeleverd. Om de overgeble-
ven hosties te bewaren, werden de houders 
groter. En zo ontstaan, vanaf de dertiende 
eeuw, de cibories zoals wij die nu nog ken-
nen. Omdat het zien van de hostie belangrij-
ker werd dan het delen, werden er in de kerk, 
naast of boven het altaar tabernakels aange-
bracht en kwam de monstrans tot ontwik-
keling: de aan-
wezigheid van 
Christus werd 
benadrukt door 
in  de godslamp 
voor een altijd 
brandend licht 
te zorgen. Het 
gebruik is ont-
leend aan het 
eeuwige licht dat 
het jodendom 
kende in de Tent 
van samenkomst 
in de woestijn 
(ook Taberna-
kel genoemd) 
en ook nu nog 
in de synagoge 

wordt gebruikt. Zo kwam de nadruk meer te 
liggen op de vroomheid en devotie en het 
ontvangen van de communie kwam los van 
de gevierde eucharistie. 

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gepro-
beerd beide weer wat meer bij elkaar te bren-
gen. Het werd aanbevolen om in een viering 
zoveel mogelijk de in die viering gewijde 
hosties te gebruiken. In plaats van de witte 
ouwels werden steeds vaker hosties gebruikt, 
die, wat uiterlijk en smaak betreft meer op 
echt brood lijken. Het breken van het brood 
kreeg meer nadruk als er meerdere grote 
hosties worden gebruikt en gebroken. Ook 
de vorm van de ciborie verandert: ze krijgen 
soms de vorm van een schaal, in plaats van 
de klassieke grote kelk. 

Intussen staan er in veel kluizen nog zulke 
cibories. Soms zijn het eenvoudige, onver-
sierde exemplaren. Andere keren zijn ze ver-
sierd met symbolische voorstellingen. In de 
Sint Helenakerk in Aalten zijn beide soorten 
aanwezig.
De oudste en eenvoudigste is gemaakt van 
tin en stamt uit de tweede helft van de 18e 
eeuw: de tijd van de Kreuzkapelle. Hij is 38 
cm. hoog, 23 zonder deksel. Er zijn geen ver-
sieringen, hij moet het hebben van de vorm.    
Een heel ander exemplaar is een ciborie uit 
de eerste helft van de 19e eeuw. Veel kleiner, 
23 centimeter hoog, maar wel van zilver en 
rijk versierd met reliëfs van korenaren, wijn-
ranken en lauriertakken.
Een iets jongere ciborie, van rond 1850, heeft 
ook de graan- en druivensymboliek, in com-
binatie met engelenkopjes. In cartouches zijn 
Jezus, Maria en Jozef afgebeeld. 
Ook de ‘moderne’ ciborie komt uit Aalten. 
Wie weet is er in betere tijden tijd en gelegen-
heid om een rondrit langs verschillende kerk-
kluizen te maken, om de liturgische schatten 
te bewonderen, zolang het nog kan!
                                              Jos Droste

ParochieParels: Brood voor onderweg 
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INSPIRATIE & ONTMOETING

www.VierPasen.nl
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat 
de kans heel groot is dat er dan nog steeds 
beperkende maatregelen gelden in verband 
met de coronapandemie, roepen de Neder-
landse bisschoppen op om thuis Pasen mee 
te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. 
Ze doen dit op de speciale website www.
vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, 
online is gegaan. De site biedt links en down-
loads om de Veertigdagentijd én Pasen ook 
thuis optimaal te beleven en te vieren.
Zo vind je er boekjes bij de vieringen in de 
Goede Week en in de paastijd. Sinds vorig 
jaar maakt de Katholieke Bijbelstichting een 
handreiking voor de zondagen. Deze hand-

reiking is bestemd voor allen die thuis willen 
bidden en/of zich willen voorbereiden op de 
viering in de eigen parochiekerk. Er staan han-
dige links die je verwijzen naar eucharistievie-
ringen op NPO 2. Het paasverhaal kun je vol-
ledig op je smartphone krijgen op de rkbijbel. 
Ook de Vastenactie heeft een plaats op deze 
website gekregen. Je kan op deze website om 
hulp vragen. ‘Je hoeft het niet alleen te doen’, 
is een op een icoon een link gemaakt naar 
een vraagbaak #eenkleingebaar! Daar zal je 
vast meer vinden. Verder zijn er mooie foto’s 
op de downloaden en kun je zien wat er in 
ons bisdom Utrecht allemaal op de agenda 
staat met Pasen. 
Wij houden vol! Ons geloof houdt ons over-
eind. Soms is de weg moeilijk, maar God wijst 

ons de weg. Bidt voor allen, zeker voor hen 
die in nood zijn. 

Lieve God,
Vandaag vieren we feest
omdat Jezus niet dood is gebleven
maar is opgestaan en leeft bij U.
Dat is een nieuw begin.
En wij mogen erbij zijn,
bij dit nieuwe begin.
Wij mogen weten 
dat U altijd weer
met ons verder gaat.
Nooit iets bij het oude laat,
maar ons en uw schepping
vernieuwt, telkens weer.
We danken U. Amen.



Kun jij een uurtje bij me waken?
Het waren slechts vierentwintig uren voor de jonge 
man Jezus uit Nazareth. Een etmaal tussen zijn arres-
tatie totdat hij dood in zijn graf werd gelegd. Het was 
zijn laatste dag op aarde. 
In deze 24 uren doorleefde hij alles wat een mens kan 
doormaken: angst en vertrouwen, smart en ontspan-
ning, hoop ontzien te worden, vertwijfeling aan God en 
de wereld. 

“Kunnen jullie dan niet één uur met mij wakker blijven?” 
vroeg Jezus aan zijn leerlingen. Slechts één uur meevoe-
len wat hem benauwt en beweegt. 

Reeds in de vijfde eeuw volgden de eerste pelgrims in 
de Goede Week, langs de weg, de Via Dolorosa gehe-
ten, beter bekend als de lijdensweg van Jezus. Van het 
rechtshuis van Pilatus tot aan de heuvel Golgotha, bar-
revoets, in boetekleren. Onderweg houden zij biddend 
stil bij opschriften op pijlers en muren, die de beroemde 
plaatsen aanduidden, waar Jezus op zijn weg naar Gol-
gotha voorbijkwam. Het zijn er 14 geworden, 14 plek-
ken, 14 staties, afbeeldingen op de kerkmuren waar 
Jezus langs ging, viel, weer opstond, uitgejouwd werd 
maar soms mensen die hem eventjes hielpen waar het 
kon. 

Bang zijn hoort bij mensen. Je kan het overwinnen.
We nemen je in de kerk mee langs al deze plekken en ver-

tellen daarbij hoe Jezus zich voelde, wat hij doormaakte en 
waarom. Er is genoeg in de wereld of dichtbij waar je woont 
en naar school gaat aan de hand. Oorlog, geweld, armoede, 
ziekte, dood, haat en honger. Genoeg om angstig bezorgd of 
verdrietig van te worden. En laten we wel wezen: emoties als 
een traantje laten of bang zijn voor iets, horen bij alle men-
sen. 

Zonder emoties zouden we niet leven. We hebben zelfs een 
deel in ons brein waar deze emoties huizen. Gaat Jezus die 
dan even weghalen als Hij zegt: ‘Wees niet bang? 
En eerlijk: Jezus haalt de angst niet weg. Hij geeft je iets 
nieuws, iets extra’s. Jezus haalt het gevaar niet weg, maar 
geeft je liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof en moed om 
de situatie aan te kunnen. 

Heb jij herinneringen aan een plek?
Wat herinner jij als je deze staties ziet en het verhaal erbij 
hoort? Jij hebt het vast ook wel eens wat ergs meegemaakt. 
En hoe heb je dat overleefd? Heb jij dat ook… dat je naar de 
lucht kijkt en dan Jezus met een snel kruisje of een schietge-
bedje om raad te vraagt? Of misschien ‘dank je wel’ te zeg-
gen voor de goede afloop? Heb jij dit wel eens…?

Kom naar de kinderkruisweg op vrijdag 2 april om 15 uur. 
Meld je in verband met corona wel aan via de parochie-
website. Tip: neem ook een bloem of een kleine bos bloemen mee. Een zelfgemaakt kaartje mag ook.Deze leggen we neer bij het kruis tijdens de kruishuldiging.    

 Jeugd@church

Let goed op: in de kerk is over het 
kruis van Jezus een rode doek 
gedrapeerd. Rood staat voor bloed, 
een symbool voor ‘leven’.



‘Alfa en omega’ zijn de eerste en de 
laatste letter van het Griekse alfabet. 
In ons alfabet zijn dat de letters A en 
Z. Kijk maar eens in een woorden-
boek of in een encyclopedie bij opa 
en oma. Tussen die twee letters, het 
eerste woord bovenaan bij de A en 
de het laatste woord met een Z, zit 
een hele inhoud van het woorden-
boek gevangen. 

Als je iets kent van A tot Z wil dat 
zeggen dat je alles van iets afweet. 
Als je van Jezus zegt dat Hij ‘alfa en 
omega’ is, wil dat zeggen dat Hij alles 
voor je betekent. 

De Griekse letters alfa en omega 
staan op de paaskaars gegraveerd. Je 
zoudus op een paaskaars evengoed 
A en Z kunnen schrijven. Toch blijft 
men de Griekse letters gebruiken 
omdat de meeste christenen Grieks 
spraken. 

In de kerk worden ook nogal wat 
Griekse woorden gebruikt. Het 
meest herkenbare is het lied waar 
je het koor ‘Kyrié éleison’ hoort zin-
gen. De woorden betekenen ‘Heer, 
ontferm u’ en zijn de te lezen in het 
evangelie over Bartimeus. Want hij 
riep Jezus na met de woorden ‘Kyrié 
éleison’. 

In de kerktaal zeggen ze dit met de 
woorden: ‘Heer, ontferm u’. Dat is 
een oud taalgebruik. Waarschijnlijk 
begrijp je daarom niet goed wat het 
woord ‘ontfermen’ betekent. Je kan 
het vertalen met ‘zorgen voor’ en 
‘kijken naar’.

Alfa & Omega

AVONDMAAL, BARABBAS, BEKER, BROOD, DELEN, DOOD, 

DRIE, EIEREN, EZEL, HOGEPRIESTER, WIJN 

JERUZALEM, JUDAS, KAARS, KLOK, KRUIS, KUS, LENTE,

LEVEN, MESSIAS, MOZES, NAGEL, PASEN, PETRUS, PILA-

TUS, ROME, SIMON, VEERTIGDAGENTIJD, 

 Die woorden staan van links naar rechts en van boven naar onder.
De letters die overblijven, vormen van links naar rechts en van boven 
naar onder een korte zin die met Pasen te maken heeft.

Doorstreep de volgende woorden: 

Paasvuren zullen niet doorgaan.

Een kleine thuis in de vuurkorf is 

toch net zo gezellig? 

CHRISTUS IS VERREZEN ALLELUIA.
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do 1 april
Witte Donderdag

vr 2 april
Goede Vrijdag

za 3 april
Paasavond

zo 4 april
Eerste Paasdag

ma 5 april
Tweede Paasdag

za 10 en zo 11 april za 17 en zo 18 april za 24 en zo 25 april

Aalten
St. Helena

zo 9:30u
Dhr. J. Droste

zo 9:30u
Dhr. H. de Graaf

Aalten
St. Helena

Beltrum
OLV Tenhemelopneming

zo 10:30u
Pastoraal werker C. Roetgerink

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

za 19:00u
Werkgroep Kiddoesj

za 19:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

Beltrum
OLV Tenhemelopneming

Bredevoort
H. Hart/H. Georgius

Bredevoort
H. Hart/H. Georgius

Eibergen
H. Mattheus

zo 11:00u
Diaken C. Peters

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

Eibergen
H. Mattheus

Groenlo
H. Calixtus

do 19:00u
Mgr. Woorts
Diaken C. Peters
Na viering eucharistische 
aanbidding tot 21:30u

vr 14:00u tot 14:45u
Vrije inloop, mogelijkheid gebed

za 20:30u
Mgr. Woorts
Diaken C. Peters
Besloten viering, te volgen via 
kerkdienstgemist.nl

zo 9:30u
Mgr. Woorts

ma 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

Groenlo
H. Calixtus

vr 15:00u                  Kruisweg
Werkgroep

vr 19:00u
Mgr. Woorts, diaken C. Peters

Harreveld
H. Agatha

vr 15:00u                  Kruisweg
Dhr. W. Klein Zeggelink
HaZiMa samenwerking

zo 9:30u
Mevr. M. van Uem
Dhr. H. Weikamp

Harreveld
H. Agatha

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/H. Ludgerus

do 19:00u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink 
Na viering eucharistische 
aanbidding tot 21:30u

vr 15:00u                  Kruisweg
Pastoraal werker C. Roetgerink
Kinderviering

za 20:30u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink
Besloten viering, te volgen via 
kerkdienstgemist.nl

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong

ma 11:00u
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/H. Ludgerus

vr 19:00u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 15:00u
Pastoor H. de Jong
Gebedsuur van de Goddelijke 
Barmhartigheid

Lievelde
Christus Koning

zo 10:00u
Werkgroep

Lievelde
Christus Koning

Mariënvelde
O.L. Vrouw van Lourdes

vr 15:00u
Kruisweg in Harreveld

zo 9:30u
Mevr. A. Wopereis

Mariënvelde
O.L. Vrouw van Lourdes

Meddo
H. Johannes de Doper

vr 19:00u                  Kruisweg
Mevr. N. Raben
Mevr. H. Zieverink

zo 9:30u
Mevr. E. Klitsie
Mevr. I. Beekman

za 19:00u
Dhr. L. Zieverink
Mevr. L. Dorsthorst

Meddo
H. Johannes de Doper

Neede
H. Caecilia

Neede
H. Caecilia

Rekken
H. H. Martelaren van Gorcum

zo 9:00u
Werkgroep

za 19:00u
Werkgroep

Rekken
H. H. Martelaren van Gorcum

Rietmolen
H. Caecilia

zo 10:30u
Werkgroep

Rietmolen
H. Caecilia

Vragender
St. Antonius van Padua

Vragender
St. Antonius van Padua

Winterswijk
H. Jacobus

vr 15:00u                 Kruisweg
Werkgroep

zo 9:00u
Diaken C. Peters

zo 9:30u
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 9:30u
Werkgroep

Winterswijk
H. Jacobus

Zieuwent
H. Werenfridus

vr 15:00u
Kruisweg in Harreveld

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

za 19:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
H. Werenfridus

H. Eucharistieviering Woord en communie Woord en gebed = gezinsvieringOecumenische viering

GOEDE WEEK EN WEEKENDVIERINGEN
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do 1 april
Witte Donderdag

vr 2 april
Goede Vrijdag

za 3 april
Paasavond

zo 4 april
Eerste Paasdag

ma 5 april
Tweede Paasdag

za 10 en zo 11 april za 17 en zo 18 april za 24 en zo 25 april

Aalten
St. Helena

zo 9:30u
Dhr. J. Droste

zo 9:30u
Dhr. H. de Graaf

Aalten
St. Helena

Beltrum
OLV Tenhemelopneming

zo 10:30u
Pastoraal werker C. Roetgerink

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

za 19:00u
Werkgroep Kiddoesj

za 19:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

Beltrum
OLV Tenhemelopneming

Bredevoort
H. Hart/H. Georgius

Bredevoort
H. Hart/H. Georgius

Eibergen
H. Mattheus

zo 11:00u
Diaken C. Peters

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

Eibergen
H. Mattheus

Groenlo
H. Calixtus

do 19:00u
Mgr. Woorts
Diaken C. Peters
Na viering eucharistische 
aanbidding tot 21:30u

vr 14:00u tot 14:45u
Vrije inloop, mogelijkheid gebed

za 20:30u
Mgr. Woorts
Diaken C. Peters
Besloten viering, te volgen via 
kerkdienstgemist.nl

zo 9:30u
Mgr. Woorts

ma 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

Groenlo
H. Calixtus

vr 15:00u                  Kruisweg
Werkgroep

vr 19:00u
Mgr. Woorts, diaken C. Peters

Harreveld
H. Agatha

vr 15:00u                  Kruisweg
Dhr. W. Klein Zeggelink
HaZiMa samenwerking

zo 9:30u
Mevr. M. van Uem
Dhr. H. Weikamp

Harreveld
H. Agatha

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/H. Ludgerus

do 19:00u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink 
Na viering eucharistische 
aanbidding tot 21:30u

vr 15:00u                  Kruisweg
Pastoraal werker C. Roetgerink
Kinderviering

za 20:30u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink
Besloten viering, te volgen via 
kerkdienstgemist.nl

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong

ma 11:00u
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 11:00u
Pastoor H. de Jong

zo 11:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

Lichtenvoorde
H. Bonifatius/H. Ludgerus

vr 19:00u
Pastoor H. de Jong
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 15:00u
Pastoor H. de Jong
Gebedsuur van de Goddelijke 
Barmhartigheid

Lievelde
Christus Koning

zo 10:00u
Werkgroep

Lievelde
Christus Koning

Mariënvelde
O.L. Vrouw van Lourdes

vr 15:00u
Kruisweg in Harreveld

zo 9:30u
Mevr. A. Wopereis

Mariënvelde
O.L. Vrouw van Lourdes

Meddo
H. Johannes de Doper

vr 19:00u                  Kruisweg
Mevr. N. Raben
Mevr. H. Zieverink

zo 9:30u
Mevr. E. Klitsie
Mevr. I. Beekman

za 19:00u
Dhr. L. Zieverink
Mevr. L. Dorsthorst

Meddo
H. Johannes de Doper

Neede
H. Caecilia

Neede
H. Caecilia

Rekken
H. H. Martelaren van Gorcum

zo 9:00u
Werkgroep

za 19:00u
Werkgroep

Rekken
H. H. Martelaren van Gorcum

Rietmolen
H. Caecilia

zo 10:30u
Werkgroep

Rietmolen
H. Caecilia

Vragender
St. Antonius van Padua

Vragender
St. Antonius van Padua

Winterswijk
H. Jacobus

vr 15:00u                 Kruisweg
Werkgroep

zo 9:00u
Diaken C. Peters

zo 9:30u
Pastoraal werker C. Roetgerink

zo 9:30u
Werkgroep

Winterswijk
H. Jacobus

Zieuwent
H. Werenfridus

vr 15:00u
Kruisweg in Harreveld

zo 9:30u
Pastoor H. de Jong

za 19:00u
Pastoraal werker C. Roetgerink

za 19:00u
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
H. Werenfridus

= na afloop koffiedrinken

GOEDE WEEK EN WEEKENDVIERINGEN WEEKENDVIERINGEN

De overige vieringen staan op de achterpagina.
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Aalten - H. Helena
Dijkstraat 11, 7121 ES Aalten
T: 0543-47 30 14
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. locatieraad
Secretariaat: vr van 10.00u–11.00u
Beheercommissie
Coördinator/voorzitter: Frans Stoltenborg, Budgethouder: Tonnie Krabben
Gebouwenbeheer: Joop Theissen, José van Lith
Caritas
Jozephien de Graaf, T: 0543-47 58 31 
Coördinator parochieblad SintLudgernu.nl
Harrie Willemsen, T: 0543-47 49 50
Kerkradio: Henk Eijkelkamp, T: 0543-47 20 59 
Contactpersoon scholen en kerk: Nina Westendorp

Beltrum - OLV Tenhemelopneming
Kerkadres: Mariaplein2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius
Kerkstraat 16, 7126 AM Bredevoort. 
Bezoekadres: Koppelstraat 16, 7126 AH Bredevoort
T: 0543-45 17 86
E: bredevoort@paulus-ludger.nl
Bank: NL58 RABO 0310 5009 58
Beheercommissie 
Voorzitter: Simone van der Sligte
Secretaris: Dick Hijink, Bekendijk 12, T: 0543-45 19 13
Financiën: Angelita Hunting, Officierstraat 1c, T: 0543-45 11 68
Pastoraatgroep
Rini Hahné en Simone van der Sligte
Caritas
Vacature

Eibergen - H. Mattheus
Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 59
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Secretariaat: vrijdag 13.30 uur - 15.00 uur

Groenlo - H. Calixtus
Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 13 35
E: groenlo@paulus-ludger.nl
Secretariaat open: dinsdag en donderdag 9:00-11:00

Harreveld - H. Agatha
Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld
T: 0544-37 12 42 
E: harreveld@paulus-ludger.nl
Bank: NL43 RABO 0325 4000 40
Secretariaat: maandag in de oneven weken 18.00u–19.00u
Beheercommissie
Voorzitter: V. Bokkers, e-mail: harreveld@paulus-ludger.nl
M. Harbers, W. ten Have, L. Schenk
Pastoraatgroep/Voorgangers,
Maria van Uem-de Mooy
Mieke Wessels-Bongers
Caritas
Josefien Stoltenborg, T: 0544-37 52 82

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

Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde 
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77, Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: Geopend op donderdag van 10:00u tot 12:00u.
Beheercommissie
Freek Verheijen, Guus Hulshof en Ria Kock.
Pastoraatgroep
Truus Kemperman, T: 06-4000 3067, Freek Verheijen, T: 06-8232 6457, 
Ellen Dekkers, T: 06-2265 4812, Nicole Wolterink, T: 06-2862 1195
E: pglichtenvoorde@sintludger.nl
Caritas
Anny Klein Gunnewiek T: 0544-37 32 10
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Mariënvelde - O.L. Vrouw van Lourdes
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde
T: 0544-35 12 30
E: marienvelde@paulus-ludger.nl 
Bank: NL74 RABO 0160 0026 48 
Spreekuur beheercommissie: elke maandagmorgen 10.00u–11.30u
Beheercommissie 
Jan Berendsen, T: 0544-35 12 87/06-5364 7777 
Anita Spekschoor, Irma Baks
Pastoraatgroep 
Angela Reukers, Truus Berendsen, Romy IJzereef, Terry Willemsen
Caritas
Wilma Kolkman, T: 0544-84 26 97

Meddo - H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: di 9.30u–10.30u geopend
Beheercommissie
Voorzitter: Jan Lanting, T: 0543-72 21 53; Secretaris: Sylvia Ubbink-Zieverink, 
T: 0543-56 99 15; Penningmeester: Tr. Kondring-Nienhuis, T: 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

Neede - H Caecilia
Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
T: 0545-28 68 35
E: neede@paulus-ludger.nl

Rekken - HH Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 40, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 12 91
E: rekken@paulus-ludger.nl

Rietmolen - H Caecilia
Pastoor C.M. van Everdingen 34, 7165 AK Rietmolen
T: 0545-22 12 07
E: rietmolen@paulus-ludger.nl

Vragender - St. Antonius van Padua
Heelweg 1, 7134 PB Vragender. 
Secretariaat: Heelweg 3, 7134 PB Vragender
T: 06-27346185
E: vragender@paulus-ludger.nl
Bank: NL09 RABO 0336 1153 69 ; Giro: NL90 INGB 0001 1961 56
Parochiecentrum open 9:00u-10:00u, eerste en derde maandag van maand 
Beheercommissie
Coordinator/voorzitter: Angelo Ribbers; Budgethouder: Bernard Lageschaar; 
Gebouwenbeheer/secretaris: Ellen Wiegerinck; Algemeen lid/notulist: Silvia 
Spijkers
Pastoraatgroep
Annie Hahné, Marie Ceciel Idink, Hennie ter Bogt, Tinie Kerkhoff-Keuning, Bas 
Gierkink en Jannie Gunnewick
Caritas: Tinie Kerkhoff-Keuning, T: 0544-37 42 53
Beheerder kerkhof: Bennie Schilderink

Winterswijk - H. Jacobus
Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk.
T: 0543-51 21 58, E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08. 
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat di, do en vr 10.00u–11.00u
Beheercommissie
Voorzitter: Frank Peeters 0543- 52 31 44 
Secretaris/budgethouder: Henry Reijerink 0543- 51 89 82 
Gebouwbeheer: Harrie Stotteler 0543- 51 80 34
Caritas
Ton Geuijen, T: 0543-51 59 77
Beheerster kerkhof
Cilia Buitink-Konink: T: 06-3098 2655

Zieuwent - H. Werenfridus
Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18 E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52
Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Spreekuur secretariaat : dinsdag 13.00u–14.00u in het Parochiehuis, ingang 
parkeerplaats.
Beheercommissie
Voorzitter: Henry Waalderbos, T: 06-23 66 95 31; Secretaris: Jeannet 
Stoverinck; Penningmeester: Eugène Krabbenborg, T: 06-20 99 27 43; 
Gebouwen: Anton Storteler, T: 06-22 49 89 82
Pastoraatgroep
Annie Krabbenborg, T: 0544-351863; Jan Nijenhuis T: 0544-351514; Anton 
Storteler, T: 0544-351557; Liesbeth Vosters, T: 0544-351586
Caritas
Leo Nijenhuis, T: 0544-351846
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MEDDO
Correspondent
Joep Dorsthorst, T: 0543 – 56 94 72

Vastenactie 2021
Bij het rondbrengen van het parochieblad 
van maart ’21 was er nog geen vastenactie-
zakje aanwezig om deze mee te sturen met 
dit blad. In het inlegvel hebben we al wel 
aandacht gevraagd voor deze actie. Ook in 
het parochieblad van februari is er aandacht 
gevraagd voor dit project.
Zoals vorige jaar hebben we ook dit jaar 
een verzoek van het bisdom Keren in Erit-
rea gekregen om het hieronder omschreven 
project te ondersteunen in de vastentijd van 
2021. 
Het Vastenactieproject bestaat uit de renova-
tie van een bestaand gebouw. Als het volle-
dig gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en 
studeer ruimte bieden voor ongeveer 65-70 
leerlingen per jaar.
In het parochieblad van maart hebben we dit 
vastenactiezakje meegestuurd. 
Er is dan nog de mogelijkheid om op Palm-
zondag, Goede Vrijdag en eerste paasdag 
deze mee te nemen naar de kerk om deze 
dan te deponeren in de bus die achter in de 
kerk staat.
U kunt uw gift ook overmaken op het reke-
ningnummer 
NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenac-
tie Den Haag, o.v.v. project Zambia
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Namens de bisschop van Keren Eritrea

Voor 5 maart hadden we de gelegenheid om 
onze vieringen door te geven.
Gezien de belangstelling worden de gebeds-
vieringen vanwege coronabeperkingen goed 
bezocht. Wij zitten bijna altijd aan het maxi-
mum aantal van 30 personen. Tot en met 
mei liggen de vieringen nu vast. Voor juni 
t/m september hebben we een voorstel 
gedaan van twee vieringen in de maand. 
Deze moeten nog wel goedgekeurd worden, 

en worden dan gehouden op de tweede en 
vierde zaterdag van de maand. Aanvang is 
19.00 uur. Te zijner tijd kunt u deze diensten 
terugvinden in het parochieblad. 
Op zondag 12 september hebben we een 
Zonnebloemviering gepland, mits er dan 
geen coronabeperkingen meer zijn. Wan-
neer deze om wat van reden niet door kan 
gaan, dan zetten we deze viering om in een 
gebedsviering.

Gebedsvieringen tot en met september ‘21

WINTERSWIJK
Correspondenten
Wilhelmien Wolters
E: winterswijk@sintludger.nl

Voedselbank
U geeft altijd gul, wilt u aan deze mensen met 
de paasdagen ook extra denken en hiervoor 
rijst, macaroni, spaghetti en pastaproducten 
doneren. Namens deze mensen hartelijk dank 
hiervoor. Voor de maand mei vragen wij van 
u schoonmaakproducten ook hiervoor dank. 

Weekendvieringen
Het rooster van weekendvieringen is gewij-
zigd. Op de eerste zaterdag van de maand is 
er om 19.00 uur een eucharistieviering. Op 
de tweede zondag van de maand is er om 
09.30 een woord- en communieviering. In 
het derde en vierde en eventueel vijfde week-
end zijn er geen vieringen.
Elke woensdagmorgen is om 09.30 het mor-
gengebed met aansluitend een eucharistie-
viering of een gebedsviering.

Paasgedicht
Het is Pasen, het is Pasen. 
De winter is voorbij. 
Laat de klokken klinken 
wat zijn we allen blij. 
Muziek verlicht ons hart 
maakt ons minder hard. 
Bonte bloemenpracht, een bijtje, 
een gekleurd eitje, we dansen van de pret. 
De zon heeft alles in het licht gezet. 
Pasen is opnieuw beginnen 
denkend aan Hem die leven is. 
Pasen is steeds bezinnen 
op alles wat ons gegeven is. 

Pasen
In de Goede Week zijn de vieringen op Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag in Lichten-
voorde en Groenlo.
De Ppaswaken in Lichtenvoorde en Groenlo 
worden in besloten kring gehouden.
In onze H. Jacobus kerk wordt op Goede 
Vrijdag om 15.00 uur de kruisweg viering 

gehouden.
Zondagmorgen 4 april , eerste paasdag, is er 
om 09.00 uur een woord- en communievie-
ring met diaken Peters.
Elders in dit blad vindt u een rooster van alle 
vieringen in de parochie en een toelichting 
hoe u een plaats kunt reserveren voor een 
viering.
Alle vieringen kunnen worden meegevierd 
via de website www.kerkdienstgemist.nl

Einde dameskoor
Het was een heerlijke tijd, kerkelijke (dienst-
baarheid) zowel creatief als recreatief. Ik heb 
52 jaar mee mogen zingen ter ondersteuning 
van de eucharistie, woord- en communie-
vieringen. Dit ook tezamen met ons heren-
koor, zeker met Kerst en Pasen. Het hoogste 
aantal keren dat we gezongen hebben was 
103 keer in één jaar, dit was bij huwelijken, 
begrafenissen en weekend vieringen onder 
de vakkundige leiding van de dirigenten en 
de organisten. Soms zongen we drie vierin-
gen op een dag. Dit was in de jaren ‘70. Wij 

Zonnebloemviering op 12 september is voorlopig laatste geplande viering
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zongen bij het grote orgel en Mies van de 
Werf zorgde dan tussendoor voor de koffie. 
De kapelaan vond de koffielucht hinderlijk 
en daarom gingen we beneden zingen. Op 
ons hoogtepunt waren er 32 leden. Voor de 
dienst begon wenste pastoor Van Jaarsveld 
ons veel devotie en in de winter vroeg hij: 
“hebben jullie wel een hemd aan?” Onder 
de vele besturen hebben wij vooral de laat-
ste jaren, georganiseerd door José Kolde-
weij en Thea Wiegerinck, heerlijke fietst-, 
bus- en treintochten gemaakt zelfs over de 
grens heen. De saamhorigheid was altijd fijn, 
in tijden van vreugde maar ook van verdriet. 
Dit alles ligt in herinnering opgeslagen met 
veel plezier en voldoening en is fijn om eraan 
terug te denken. Ex koorlid Lia Warmerdam

Tijd rond Pasen
Goede week
Deze wordt ook wel de Stille Week genoemd. 
Het is de week die begint met Palmzondag en 
gaat door tot en met Stille Zaterdag. Schorsel-
woensdag is de woensdag voor Pasen. Deze 
wordt zo genoemd omdat dan de klokken 
worden opgeschort en voor het laatst luiden 
dus tot en met paaszaterdag. Het zijn de laat-
ste zeven dagen van de veertigdagentijd en 
het is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

Paastijd
De paastijd duurt 50 dagen en begint in de 
paasnacht en eindigt met het hoogfeest van 
Pinksteren. In deze tijd staat de vreugde om 

de verrijzenis van Christus centraal. Op het 
concilie van Nicea werd de datum vastgelegd 
voor Pasen. Deze is de eerste zondag na de 
eerste volle maan in de lente. Dit betekent dat 
Pasen altijd valt tussen 22 maart en 25 april. 

BREDEVOORT
Correspondent
Dick Hijink, E: DBHijink1952@kpnmail.nl

Laatste viering
Op palmzondag heeft de laatste eucharistie-
viering plaatsgevonden in de kerk H. Hart en 
H. Georigius van Bredevoort. De onttrekking 
aan de goddelijke eredienst is een feit. 
Op 1 juni 2021 zal de kerk worden overge-
dragen aan de nieuwe eigenaar. Het gebouw 
krijgt een bestemming die te maken heeft met 
de boeken- en kunsthandel.
Sinds bekend werd dat ook de kerk in Brede-
voort gesloten zou gaan worden, is er gezocht 
naar mogelijke nieu we bestemmingen voor 
het gebouw. De geloofsgemeenschap heeft 
zich er met pijn in het hart op voorbereid.
Aan het begin van de Goede Week komt 
de gemeenschap nog één keer samen rond 
woord en sacrament. Het Heilig Brood 

(reserve) zal de kerk uitgedragen worden, de 
godslamp wordt gedoofd en het altaar wordt 
ontruimd. Waar een deur gesloten wordt, gaat 
altijd ook ergens weer een raam open.
Goede Vrijdag is niet het einde van alles. Het 
lege graf op de paasmorgen is het levende 
bewijs dat er in Gods ogen een nieuw begin 
mogelijk is.
De komende tijd zal de beheercommissie 
zich inspannen om, met de mogelijkheden 
die er zijn, te werken aan een programma van 
lokaal geloven. Daarover wordt later informa-
tie gegeven.
In verband met de coronamaatregelen dient u 
zich voor de sluitingsviering op de gebruike-
lijke wijze aan te melden.

Hoe verder?
Nu de kerk aan de eredienst onttrokken gaat 
worden en een nieuwe eigenaar het gebouw 
zal overnemen, moet er door de beheercom-
missie nagedacht worden het hoe en in welke 
vorm verder met de geloofsgemeenschap .
De beheercommissie wilde hier niet op eigen 
houtje een beslissing over nemen. Zij heeft 
daarom een enquête met 5 vragen via het 

parochieblad rondgestuurd. Hieronder de uit-
slag.
Er zijn 143 formulieren uitgereikt waarvan 20 
stuks ingevuld (14 procent) zijn ingeleverd. 
Onder de 50 jaar heeft één persoon een for-
mulier geretourneerd. De meeste inzenders, 
12 personen (60%) , waren 60 jaar of ouder 
en jonger dan 80 jaar.
Op de eerste vraag, “Hecht u aan het voort-
bestaan van de geloofsgemeenschap?”, ant-
woordden 16 personen (80 %) met ja.
Het antwoord op de tweede vraag, “Wat is 
voor u belangrijk in de geloofsgemeenschap 
Bredevoort?”, luidde: “Het onderlinge contact” 
en “Het omzien naar elkaar” (respectievelijk 
15 personen, 75% en 16 personen, 80% ). 
Ook de bezoekersgroep (13 personen, 65%) 
en de jaarlijkse ontmoetingsmorgen (5 perso-
nen, 25% ) scoorden goed.
De derde vraag, “Gaat u vieringen bijwonen 
op een andere locatie, bijvoorbeeld de Sint 
Joriskerk op de markt?”, werd door 10 perso-
nen, 50% met “Nee” beantwoord.
Vraag 4, “Welke vieringen gaat u bezoeken?” 
Andere en bijzondere vieringen scoorde 0%.
Oecumenische vieringen haalden een score 
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van 10 personen (50%), een eigen gebeds-
viering op de zaterdagavond haalde even-
eens 50%. Ook de Allerzielenviering had een 
score van 50%.
Op de laatste vraag, “Bent u bereid een 
actieve rol in te nemen als vrijwilliger?”, ant-
woordden 3 personen (15%) dit nog niet te 
weten, 15% was hiertoe bereid en 14 perso-
nen (70%) antwoordde met nee.
Enkele opmerkingen:
• Slechts 20 personen, 14 procent namen de 

moeite het formulier in te vullen en terug te 
sturen. Dat is een lage score.

• Het onderlinge contact (15 personen, 75%) 
en het omzien naar elkaar (16 personen, 
80%) worden als erg belangrijk ervaren, 
ook de goede scores voor de bezoekers-
groep (13 personen, 65% ) en de ontmoe-
tingsmorgen (5 personen, 25%) getuigen 
hiervan.

• 10 personen, 50% zijn niet bereid op een 
andere locatie een viering bij te wonen. 
Dit percentage zal zwaar meewegen in de 
beslissing die de beheercommissie over de 
toekomst van de geloofsgemeenschap zal 
moeten nemen.

• De voorkeur van de parochianen gaat uit 
naar eigen gebedsvieringen, de oecumeni-

sche vieringen (beide 10 personen, 50 %) 
en de Allerzielenviering (50%).

• De tendens die in meerdere loca-
ties wordt geconstateerd: grote moeite 
met het vinden van (nieuwe) vrijwilli-
gers wordt geïllustreerd door het grote 
percentage van neezeggers (70%). 
Ook dit gegeven zal een rol spelen in de 
vorm die de geloofsgemeenschap na het 
verlaten van het kerkgebouw zal aanne-
men. Er zullen enkele nieuwe mensen 
nodig zijn om het doorgaan, hoe beschei-
den ook, mogelijk te maken. Zonder 
nieuwe vrijwilligers is doorgaan in de toe-
komst niet mogelijk.

Afscheid
Onlangs namen twee leden van de caritas 
van de Bredevoortse geloofsgemeenschap  
afscheid. Resy na enkele jaren en Theo na 
een lange staat van dienst.
Theo is niet onbekend met ziekte en weet uit 
ervaring hoe belangrijk het omzien en zorgen 
voor elkaar voor zieke mensen is. Zeker voor 
chronisch zieke personen.
Naast de activiteiten voor de caritas hielp 
Theo met kledingacties, was hij aanwezig bij 
restauraties en verrichtte hij diverse hand- en 
spandiensten tot het aanplanten van klimop 
in de tuin van de pastorie toe.
Een activiteit die hij graag uitvoerde was het 
bedienen van de barbecue tijdens de vrijwil-
ligersavond.
Hier vormde hij samen met Henry Harmsen  
het Harmsen-Hunting duo. Met zijn tweeën 
zorgden zij voor een smakelijke bereiding van 
het barbecuevlees.  (Helaas ging de vrijwil-
ligersavond door corona dit jaar niet door )
Wij willen Resy en Theo nog vele goede jaren 
in gezondheid toewensen en hen bedanken 
voor de inzet voor de caritas.
De overgebleven bestuursleden beraden zich 
nog over de toekomst.

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

Familiekroniek 
Overleden in de maand januari 2021:
Hans ten Barge: geboren 24-12-1943, over-
leden op 16-01-2021 in de leeftijd van 77 
jaar
Moge hij rusten in vrede.

Artikelen voedselbank
De coronacrisist duurt voort en voort en is 
zelfs ernstiger geworden. De voedselbank is 
daarom voor veel mensen nog steeds heel 
belangrijk. Mensen die hier gebruik van 
maken zullen u hiervoor heel dankbaar zijn.
Wilt u ook in de maand april weer uw bij-
drage leveren met producten voor de voed-
selbank? Heel fijn!
Wij verzoeken u beleefd in de maand april de 
volgende producten in de voedselbankmand 
in de Mariakapel te leggen: Broodbeleg, zoals 
hagelslag, jam, kokosbrood enzovoorts of 

ontbijtkoek met gember/kan-
dij. In verband met Pasen mag 
er ook iets lekkers bij voor 
deze feestdagen.
Onze hartelijke dank hiervoor 
namens de P.C.I. Aalten.

Verrast…..
door het weer. Een dik pak 
sneeuw voor de deur op zon-
dagmorgen. Een verrassing na 
jaren sneeuwvrije winters kre-
gen we tamelijk onverwacht 
een dik pak sneeuw.
Echt een heel dik pak, zodat 
we ’s morgens vroeg moesten 
sneeuwruimen om de deur 
nog uit te kunnen. En dat ter-
wijl we deze zondagmorgen, 
7 februari, in onze kerk een 

viering konden bijwonen Naar ik aanneem is 
die viering wél doorgegaan, maar er zullen 
weinig mensen naar de kerk gekomen zijn. 
Zelf kan ik het niet beoordelen, want het was 
te gevaarlijk om te fietsen, misschien dat het 
met de auto nog gelukt zou zijn om er te 
komen. Lopend was ook mogelijk als je niet 
te ver van de kerk woont. Nog van corona 
herstellend voelde ik me niet in staat naar de 
viering te komen.
Toch het mooie natuurlijke tafereel van de 
schone sneeuw inspireerde je naar buiten 
te gaan voor een wandeling of gewoon een 
frisse neus te halen. Voor anderen, ik denk 
daarbij met name aan ouderen, zorgde het 
ook voor veel overlast. Wie ruimt voor hen 
de sneeuw op en wie doet voor hen de 
boodschappen? Velen zullen geholpen zijn, 
door kinderen, familie of buren. In deze 
moeilijke tijd moeten we naar elkaar omkij-
ken en elkaar helpen. Oók aan de eenzamen 
denken en naar hén omkijken. Een belangrijk 
gegeven van het christelijke geloof. Als ik het 
zo om mij heen hoor is dat ook veelvuldig 
gebeurd.
Natuurlijk heeft sneeuw ook voordelen. De 
schoonheid van het landschap en in je eigen 
tuin. Voor veel jonge kinderen, die blij waren 
met wat ze buiten zagen, voor hen was het 
nieuw, sneeuw hadden ze nog nooit gezien! 
Het betekende voor hen, heel veel plezier. 
Een sneeuwpop maken, met pa en ma erop 
uit sleetje rijden. Even iets anders in deze rare 
tijd van corona-maatregelen, thuis zitten en 
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niet naar school kunnen. En dat juist op de 
eerst dag, dat de basisscholen weer opengin-
gen.
Het klimaat verandert al enige jaren. We 
hopen dat u ondanks de voor en tegens van 
een pak sneeuw toch genoten hebt van even 
een onderbreking in de coronatijd.
Terug naar de orde van de dag/tijd en op 
naar hopelijk een mooi voorjaar met op 4 
april Pasen, het christelijk hoogfeest, als 
hoogtepunt. Fijne paasdagen en een virus-
vrije toekomst wensen we allen toe.

Lente-Pasen-Licht!
En wéér is het lente en wéér zitten we in een 
lockdown net als vorig jaar!
Lente, dat betekent een nieuw geluid. De 
dagen worden langer, de bomen laten hun 

mooiste groene kleu-
renpracht zien en bloe-
men komen voorzich-
tig uit de koude grond 
naar boven: krokus-
sen, narcissen, tulpen. 
Prachtig, die eerste len-
teboden.
We kunnen weer meer 
naar buiten zonder 
dikke jas, de tuin in of 
op het balkon zitten en 
de zon op je gezicht 
laten schijnen. O, wat 
hebben we hiernaar 
uitgezien!
We moeten nog wel 
steeds afstand houden 

en de regels in acht nemen. 
De natuur trekt zich daar gelukkig niets van 
aan en gaat gewoon haar gang. 
Er is echter licht aan het einde van de tunnel, 
want we hebben nu een vaccin en dat was 
vorig jaar nog ver weg en een groot vraagte-
ken. Laten we ons daaraan vastklampen en 
nog even volhouden.
In de film en musical: “The sound of music” 
zegt de moeder-overste tegen Maria, die het 
op dat moment erg moeilijk heeft: “Als God 
een deur sluit zet hij ergens anders een raam 
open!”. Een ander gezegde: “Na regen komt 
zonneschijn” en…. zoals mijn vader vroeger 
vaak zei: “’t Is nooit zo duuster of ’t wodt wal 
weer lech!”. En ik kan wel zeggen dat hij meer 
dan eens in een donkere tunnel zat maar 
steeds weer in het daglicht terecht kwam.
Daar moet ik iedere keer weer aan denken en 
dat geeft mij kracht.

Het wordt ook voor de tweede keer Pasen in 
lockdown tijd. 
Met Pasen herdenken we dat Jezus uit de 
dood is opgestaan en is verrezen. Wij, als 
christenen, geloven dat er leven is na de 
dood; licht na het donker. 
Dat is ons houvast in deze moeilijke tijd. Het 
wordt weer licht!
Ik wens u allen hele fijne paasdagen.

Een parochiaan
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De huidige periode van het coronavirus is een 
zeer heftige tijd in ons leven. Het bezorgt ons 
angst en onzekerheid, verdriet in ons bestaan 
in de huidige welvaart. We leven met veel 
maatregelen tegen corona, de Lock down, de 
avondklok, gesloten winkels, cafés, restau-
rants, winkels, culturele gelegenheden enz. 
En veel mensen zien het als een  beperking 
van onze vrijheid. Natuurlijk is dat zo, maar 
hoe voel jij je als je door onachtzaamheid 
het leven van anderen beïnvloed door je niet 
aan de regels te houden en daardoor mensen 
kunt besmetten en mensen ziek kunt maken? 
Natuurlijk houden de meesten zich aan de 
voorschriften en doen ze hun best zelf niet 
besmet te raken. Toch zijn er coronaontken-
ners en zij protesteren tegen de opgelegde 
maatregelen.
Corona krijgen is heftig, het overvalt je en je 
raakt volkomen in de war. Hoe moet het nu 
verder?
Positief getest en plotseling naar het zieken-
huis gebracht worden, geen bezoek meer 
mogen ontvangen, het is een hele emotio-
nele toestand en dan mag je nog dankbaar 
zijn dat je niet op de IC terechtgekomen bent, 
dat je het als oudere overleeft en verder mag 
gaan met jouw leven. 
Wij, mijn man en ik, hebben het zelf meege-
maakt. Van alle kanten kregen we heel veel 
telefoontjes en kaartjes en whatsappjes met 
goede wensen toegestuurd. Waarvoor we 
beiden uiteraard allen zeer dankbaar zijn. Het 
doet iets met je, het geeft je troost als je weet 
dat de mensen om je heen aan je denken. Op 
één kaartje lazen we de tekst:. “In de Bijbel 
staat het gebed van: “Een éénvoudige ver-
mag veel (kan veel bereiken). Voor jullie is 
ook gebeden en jullie mochten hier blijven.” 
We vonden het beiden een hele mooie tekst. 
“Jullie mochten ‘hier’ blijven.” Deze woorden 
deden ons heel veel en we zijn dankbaar, dat 
we inderdaad ‘hier’ mochten blijven. 
Er zijn meerdere categorieën van corona. 
Sommigen merken er niet veel van, anderen 
ervaren het als een zware griep of moeten 

in thuisquarantaine blij-
ven. Je hebt een milde 
vorm, een middenvorm 
en een zware vorm; 
vaak zijn het de men-
sen op leeftijd, die het 
niet overleven. Zeer 
verdrietig is het voor 
deze laatste catego-
rie, die geen afscheid 
hebben kunnen nemen 
van hun naasten en in 
eenzaamheid zijn gestorven. Allemaal heel 
heftig voor hen en hun familieleden.
Voorbij is het allemaal nog niet, hoe lang zal 
het nog duren? Gaat het voorbij? Hoop moe-
ten we blijven houden. Hoop voor een leven 
na deze crisis. Een weer normaal, fijn, maar 
eenvoudiger en rustiger leven. Zullen we ons 
leven wijzigen als ‘Een nieuw normaal’ leven?
We wensen u voorlopig allen een fijne virus-
vrije zomer toe.

O Corona
O Corona…
wat doe je ons aan.
Laat dat vervelende virus
gauw weer weggaan.
Je zette ons leven op z’n kop,
en overviel ons op en top.

Ziek werden we allebei.
Hij naar het ziekenhuis in allerijl.
Zij mocht nog thuisblijven 
en met een lichtere versie van ‘jouw’ achter-
blijven.

Maar gerust was ze er niet op.
Alleen en van alles gaat er dan door je kop.
Ongerust, heeft zij zich niet goed gevoeld.
‘Corona’ heb jij het zo bedoeld?

De huisarts kwam langs
en oordeelde ook zij krijgt er van Corona flink 
van langs.

Opname volgde in het SKB.
Oh jé.

Hij was inmiddels vertrokken
naar het zorghotel in Gaanderen 
en erg om mij  betrokken.
En zij nu weer alleen, in het ziekenhuis,
op de gesloten afdeling, dat voelt niet pluis.

Na 5 dagen is er iets voor haar het geregeld.
Ook zij  naar Gaanderen, toestemming beze-
geld.
Blij elkaar weer terug te zien,
aan de zuurstof met haar, helpt misschien? 

Dankbaar voor de goede verzorging, gezellig 
gezamenlijk eten.
Wetende dat al deze mensen aan de zelfde 
ziekte leden.
Was er iemand genezen en mocht naar huis,
dan werd zijn plek al snel weer opgevuld in 
het tehuis. 

Na 3,5 week mochten we beiden naar huis,
maar ook daar was het eerst niet pluis.
Alles leek kapot te gaan.
De verwarming sloeg niet aan.
De wasmachine deed het niet.
Hadden ze ons gemist misschien?

Na een aantal weken is zij goed opgeknapt,
maar hij is het, die nog regelmatig naar adem 
hapt.
Hoop houden moeten we allebei.
We slapen weer zij aan zij.

Twee coronazieken
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Heftig maar hoop houden
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LICHTENVOORDE
Correspondent
Vacant
webredacteur: Guus Hulshof 
E: guushulshof@live.nl

Een jaar corona
Vorig jaar kondigde premier Mark Rutte hal-
verwege de veertigdagentijd de eerste lock-
down af. Nu, een jaar later, gaan we weer in 
beperkingen op weg naar Pasen. Landelijke 
organisaties staan gelovigen bij met websites, 
apps en radio en tv-programma’s.

Thuis Pasen vieren
De Nederlandse bisschoppen roepen gelovi-
gen op om thuis Pasen te vieren wanneer er 
geen plek is in de kerk vanwege de coronabe-
perkingen. Ze doen dit op de website www.
vierpasen.nl die op Aswoensdag, het begin 
van de veertigdagentijd, online is gegaan.
Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de 
kans groot is dat er dan nog steeds beper-
kende maatregelen gelden, helpt de website 
bezoekers om na te gaan of er plek is bij een 
van de paasvieringen. Eind vorig jaar deed 
de rooms-katholieke kerk hetzelfde met de 
website ‘Vier Kerstmis’. Dat voorzag in een 
behoefte, merkte de kerk. Vandaar nu dit ver-
volg.
Naast informatie biedt de site links en down-
loads om de veertigdagentijd en Pasen thuis 
te beleven en te vieren. In de Goede Week, 
de week voor Pasen, worden bijvoorbeeld 
video’s gepubliceerd, waarin de bisschoppen 
persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onder-
delen van de Goede Week en Pasen.

TV-serie
De protestantse kerk in Nederland begint 
deze periode in samenwerking met KRO-
NCRV met het televisieprogramma ‘Petrus 

in het land’. Wekelijks worden 
protestantse kerken als vind-
plaatsen van geloof, hoop en 
liefde geportretteerd.
Inspirerende voorgangers, ver-
stilde kerkgebouwen en hoop-
gevende initiatieven van kerk-
leden zijn de ingrediënten van 
iedere uitzending. De voorgan-
ger richt een korte meditatie en 
een zegenwens tot de kijker. 
Daarnaast is te zien hoe kerk-
leden hun geloof in de praktijk 
handen en voeten geven. Elke 
uitzending wordt afgesloten 
met een bijzondere vertolking 
van een kerklied.

Paaswake Lichtenvoorde
En natuurlijk kan wie graag in 
Lichtenvoorde de Paaswake 
wil meemaken, rechtstreeks via 
www.kerkdienstgemist.nl mee-
kijken in de Bonifatiuskerk.  

Paasnagels
Tijdens de paaswake, de viering op Stille 
Zaterdag voor Pasen, wordt de paaskaars bin-
nengedragen in de kerk. De paaskaars sym-
boliseert de verrezen Heer, het licht van de 
paaskaars is een teken van de opstanding. In 
de kaars kunnen vijf wierooknagels in kruis-
vorm gestoken worden; zij verbeelden de vijf 
wonden van Jezus. Paas- of wierooknagels 
zijn in Nederland bij de katholieke kerk een 
onderdeel van de paaskaars.
De paaskaars is de belangrijkste van alle 
kaarsen in de kerk. Elk jaar in de paasnacht, 
tijdens de paaswake, wordt een nieuwe paas-
kaars aangestoken aan het gezegende vuur. 
Alvorens de paaskaars te ontsteken dient de 
priester de paaskaars te wijden. De priester 

tekent met de vinger een kruis op de paas-
kaars, schrijft daarboven de Griekse alfa en 
daaronder de letter omega (eerste en laatste 
letter van het Griekse alfabet) en tussen de 
kruisbalken de vier cijfers die het lopend jaar 
aangeven (dit jaar dus 2021) en ondertussen 
bidt hij daarbij: “Christus gisteren en heden, 
begin en einde, alfa en omega. Hem beho-
ren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heer-
schappij door alle eeuwen der eeuwen.” 
Daarna steekt de priester vijf nagels, dat zijn 
eigenlijk wierrookkorrels met een nagel erin, 
in de vorm van een kruis in de paaskaars. 
Terwijl hij die nagels erin steekt bidt de pries-
ter: “Door zijn heilige glorievolle wonden 
bescherme en behoede ons Christus de Heer. 

Paaswake in Lichtenvoorde

Ontsteken Paaskaars
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Amen” Pas dan ontsteekt de priester de paas-
kaars aan het gezegende vuur en bidt daarbij: 
“Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis 
moge uit ons hart en onze geest de duisternis 
verdrijven”.
Wierook wordt steeds zeldzamer. Bossen 
met wierookbomen worden zo intensief 
geëxploiteerd dat de productie van wierook 
in gevaar komt. Dat schreven Wageningse 
ecologen vijftien jaar geleden in het vakblad 
Journal of Applied Ecology. 
Wierook is een aromatische hars die al eeu-
wen wordt getapt van de Boswellia-boom. 
Deze eikensoort groeit in de droge tro-
pen, vooral in de Hoorn van Afrika en in 
Zuid-Arabië. De wierook van de boom wordt 
in Nederland alleen gebruikt in kerken. De 
meeste huis-, tuin- en keukenwierook is 
nep. Het is vaak een mengsel van geurstof-
fen, gom en houtskool, dat om een gespleten 

bamboestokje is gerold. De productie hiervan 
wordt niet bedreigd. 

De beheercommissie
De beheercommissie zal proberen mede-
delingen te publiceren die in ons overleg 
aan tafel besproken worden. Op die wijze 
laten we geïnteresseerden meekijken wat er 
zoal leeft in onze geloofsgemeenschap. Een 
andere reden is dat wij uitvoerend zijn en in 
dienst staan van het parochiebestuur. We 
zullen informeren over richtlijnen en andere 
ontwikkelingen. Op deze manier hopen we 
snel en duidelijk de informatiestroom naar 
alle geledingen te krijgen.

Paaskaars
• Door de corona kon dit jaar de Paaskaars 

niet verloot worden. Als alles meezit wordt 
deze op de eerstvolgende Dank-je-wel-
avond voor onze vrijwilligers, als extra 
kaars verloot. Voor alle duidelijkheid dan 
geen één maar twee kaarsen gaan dan in 
de verloting.

Financiën en diverse mededelingen
• De penningmeester van de parochie is 

door ons uitgenodigd om bij te praten 
over financiële parochiële koersen zoals 
de Actie Kerkbalans. Daarnaast zal er uit-
leg zijn over afspraken, bevoegdheden en 
vragen van onze zijde zijn.

• Een gevoelig punt is en blijft het ver-
strekken van SintLudgernu.nl aan adres-
sen waarvan we weten dat er geen ker-
kelijke bijdrage tegen overstaat. Hoe hier 
te handelen? We willen graag weten hoe 
andere geloofsgemeenschappen hiermee 
omgaan.

Liturgie en diversen
• In coronatijd liggen er altijd 75 boekjes 

klaar. Volgens de pastoraatgroep moet dit 
aantal voldoende zijn ondanks dat deze 

soms niet meer voor iedereen beschikbaar 
is. Een verzoek aan de kerkganger deze 
boekjes niet mee naar huis te nemen voor 
onder meer kerkonline.nl uitzendingen.

• Gedachteniskruisjes zullen alleen in de 
gedachteniskapel komen te hangen wan-
neer er ook een kerkelijke uitvaart heeft 
plaatsgevonden. Deze regel zorgt toch nog 
soms voor verwarring bij nabestaanden.

Gebouwen en inventaris
• De komende tijd gaan binnen de nieuwe 

parochie kerken sluiten. Kerkelijke eigen-
dommen uit de inventaris zullen waar 
mogelijk opgeslagen worden. Het paro-
chiebestuur heeft de beheercommissie 
gevraagd of de Bonifatiuskerk over zo’n 
opslagruimte beschikt. We hebben een 
geschikte opslagruimte op het oog. De 
Klussengroep heeft aangegeven, zodra de 
coronamaatregelen het toestaat, die aan-
gewezen ruimte vrij te maken. 

• De lift van het koorzolder is al enige tijd 
buitenwerking. Een defecte hangkabel is 
de oorzaak. De kosten voor reparatie zijn 
behoorlijk hoog. In deze analyse nemen 
we ook de mening van de brandweer 
mee hoe bij calamiteiten iedereen veilig 
het koor en kerk kan verlaten. Wordt ver-
volgd….

Opmerking
Wij als beheercommissie nodigen geïnte-
resseerden uit om vragen, opmerkingen of 
andere zaken van parochiële aard bij ons 
neer te leggen. Het bijwonen van ons overleg 
voor toelichting stellen we altijd op prijs. Dus, 
heeft u een vraag, opmerking, klacht of idee 
laat het ons weten en wij zorgen voor extra 
aandacht.

Paaskaarsen van de locaties
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Op Goede Vrijdag 2 april wordt, mits vol-
doende goed weer, om 15:00 uur de kruis-
weg gehouden bij de prachtige statiemuur 
op het kerkhof achter de St. Agathakerk in 
Harreveld. Volgend op het grote eerdere suc-
ces, zal deze wederom gezamenlijk verzorgd 
worden door de geloofsgemeenschappen 
van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde. Het 
lijdensverhaal van Christus wordt, in woord 
en gezang, tot leven gebracht door voorgan-
ger, lectoren, acolieten en koorzangers uit de 
drie dorpen.
De kruisweg biedt, op beeldende wijze, een 
nabootsing van de lijdensweg die Jezus heeft 
ondergaan vanaf het gerechtsgebouw tot aan 
Zijn begrafenis. Veertien kruiswegstaties ver-
beelden aldus de belangrijkste gebeurtenis-
sen van die lijdensweg. Bij iedere statie staan 
we stil bij het lijden van Christus, plaatsen het 
verhaal in deze tijd, en denken aan hen die 
zich op dit moment in soortgelijke situaties 
bevinden. We bidden voor alle mensen die 
momenteel een eigen kruis te dragen hebben 
en staan stil bij alle vormen van leed in onze 
wereld van vandaag.
De kruiswegstaties in Harreveld zijn, voor 
zover bekend, oorspronkelijk rond 1700 ver-
vaardigd en stonden in een Duitse kerk. Bijna 
twee eeuwen later zijn de beeldwerken naar 
Harreveld overgebracht en in 1893 dienst 
gaan doen in de toen gebouwde kapel van 
het voormalige kasteel (later internaat). Na 

een grondige restauratie staan ze sinds zomer 
2016 in de, speciaal hiervoor gebouwde, sta-
tiemuur op het kerkhof van Harreveld en bie-
den zo een unieke kans voor een Kruisweg in 
de open lucht.
Het Meester Nijsplein, naast de kerk, biedt 
ruime parkeergelegenheid. De kruisweg is 

goed begaanbaar per rollator en er wordt 
gezorgd voor enkele zitplaatsen. Bij regen 
wijken we uit naar de bijzondere wand-ge-
schilderde kruisweg in de St. Agathakerk.

Kruisweg Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde
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ZIEUWENT
Correspondenten
Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
E: ludgerzieuwent@gmail.com

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

Inleveren intenties
Spreekuur elke 1e maandag van de maand 
18.00 tot 19.00 uur. Voor uitgave van juni, 
uiterlijk met het spreekuur van maandag 3 
mei of hiervoor in de brievenbus.
Tijdens de vakantie periode juli/augustus zijn 
er geen vieringen en ook geen spreekuren. 
De intenties zullen worden voorgelezen in de 
september viering in onze eigen kerk, nieuwe 
intenties kunnen in de brievenbus voor 2 
augustus 2021

Diaconaal werk nu
Op het moment van dit schrijven, leven we 
in de eerste helft van de veertigdagentijd. Een 
periode die zich bij uitstek leent, om terug te 
kijken door het vergane jaar. Hoe speciaal is 
dat deze keer, met een door de coronapan-
demie gedomineerde wereld, waarin velen 
vanuit meerdere hoeken zijn geraakt.
Het lopende meerjarige traject ter formele 
sluiting van lokale kerken binnen de parochie, 
gaat gepaard met afbouw van de tot dan toe 
gangbare weekendvieringen. Zo ook in Har-
reveld. Dit proces is door de aanhoudende 
coronacrisis helaas nog sneller verlopen. Het 
wegvallen van alle vieringen tijdens de eerste 
lockdown, en de beperkingen zoals we die 

ook nu nog kennen, hebben onmiskenbaar 
impact op het welzijn van gelovigen binnen 
de lokale gemeenschap. Onder hen in het 
bijzonder de ouderen, voor wie de kerk tra-
ditioneel een ankerpunt vormt en het geloof 
houvast biedt, juist in moeilijke tijden.
Harreveld mag zich rijk rekenen, wanneer 
het gaat over verenigingsleven. Zo hebben 
we in het dorp ook een plaatselijke afdeling 
van de Zonnebloem. Diens welzijnswerk 
richt zich, volgens definitie, op de medemens 
welke door lichamelijke beperkingen in een 
sociaal isolement terecht dreigt te komen. 
Veel van de gelovige ouderen maken dan 
ook, tevens, deel uit van de doelgroep van 
de Zonnebloem. Tot vóór de corona-epide-
mie, bestond het aanbod uit diverse activi-
teiten met de hele groep bijeen, alsmede het 
welbekende individuele bezoek aan huis. Nu 
bijeenkomsten niet langer mogelijk waren, 
zijn deelnemers ten tijde van ieder bijzonder 
(christelijk) moment door het jaar aan huis 
verrast met een speciaal daartoe vervaardigde 
attentie. Telkens hebben we de gelegenheid 
aangewend om even een praatje te maken, 
van kort aan de deur tot aan koffiedrinken 
in de woonkamer. Daarbij heeft in voorko-
mende gevallen ook het geloofsleven ruimte 
gekregen om naar eigen wens aan bod te 
komen.
Het maatschappelijk werk van de Zonne-
bloem wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 
jaarlijkse financiële sponsoring door de paro-
chiële caritas afdeling Harreveld. Deze geza-

menlijke inspanning vormt aldus een illustra-
tieve representatie van het diaconale werk in, 
uitgerekend, turbulente tijden: het belange-
loos omzien naar elkaar waarmee de cirkel 
van verbondenheid aaneengesloten rond is.

Paaszondag
Met Zijn kruisweg en dood heeft Jezus Zich-
zelf gegeven om de gebrokenheid en de 
zonde van de wereld te dragen. Maar dit 
houdt niet in dat het ook het einde is. Jezus 
bleef niet in de dood, Hij overwon de dood.
Op paaszondag 4 april om 9.30 uur vie-
ren we de verrijzenis van Christus met een 
woord- en gebedsdienst. Deze viering vindt 
plaats middels woord/gebed en gezang in de 
St. Agathakerk in Harreveld. Pasen staat voor 
nieuw leven. Het thema van de viering luidt: 
Leven/de dood voorbij.

Coronamaatregelen
Vanzelfsprekend worden op zowel Goede 
Vrijdag als paaszondag de coronamaatrege-
len nageleefd zoals het aanhouden van 1,5 m 
afstand en maximaal 30 deelnemers. Reser-
veren via website of per telefoon is noodza-
kelijk T: 06-8260 4863, bereikbaar ma t/m 
vr van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt zich ook 
voor aanvang van de viering inschrijven bij 
de kerkdeur. Als er nog plaats is, kunt u de 
viering bijwonen. We nodigen iedereen van 
harte uit om deel te nemen aan deze bijzon-
dere kruisweg alsook de viering van woord 
en gebed op eerste paasdag.

Overleden
Op 13 febr. is overleden Maria Hermina Hen-
drika Doppen-Waenink, Marietje Doppen in 
de leeftijd van 93 jaar.
Op 17 febr. is overleden Antonius Hermanus 
Groot Kormelink, Harry Groot Kormelink in 
de leeftijd van 77 jaar.
Op maandag 1 maart is overleden Edwin 
Antonius Maria Rouwhorst, Edwin Rouw-
horst in de leeftijd van 57 jaar.

Vergeten???
Bij het leegruimen van de grote pastorie-
zolder in Zieuwent, kwamen enkele ‘verge-
ten’ schatten tevoorschijn. Zo hebben er in 
de afgelopen kerstperiode al twee prachtige 
engeltjes hun plaatsje bij de grote stal gevon-
den. Nu zijn er sinds december ook een 9-tal 
oude vaandels te bewonderen in de kerk. 
Over hun geschiedenis en de beeltenis van 
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de weergegeven heiligen willen we graag 
meer te weten komen.
Oudere parochianen herinneren zich die vast 
nog wel vanuit hun jeugd. Graag komen we 
met hen in contact, om de verhalen erachter 
voor ‘het nageslacht’ te kunnen vastleggen. 
Misschien is een van u wel daadwerkelijk de 
vaandeldrager geweest…
Wilt u hierover ùw verhaal vertellen? Wij 
komen graag met u in contact. Bel hiervoor 
één van de lokale contactpersonen, doe een 
briefje in de bus bij het Werenfridus-secreta-
riaat, òf mail naar onze correspondenten via 
ludgerzieuwent@gmail.com.

INTENTIES
Meddo
Zondag 4 april, Pasen
Jan en Grada Beuting-Kersten en André; 
Annie en Antoon Zieverink-Alefs; Luc en Jan 
Klein Tuente; Henrikus Johannes Koldewey; 
Liesbeth en Bernard Ubbink-Hegeman; Johan 
Elsinghorst; Overleden familie Rötter; Theo 
Esselink; Maria Severt-Hoog Antink; Gerard 
en Marie Hoog Antink-Oosterholt

Zaterdag 24 april
Jaargetijde Annie Zieverink-Alefs; Antoon 
Zieverink; Luc en Jan Klein Tuente; Johan 
Elsinghorst; Rika en Hendrik Overkamp-Ei-
sink; Overleden ouders Schurink-Elsinghorst

Harreveld
Zondag 4 april, Pasen
Jaargedachtenis: Riek Waenink-Heutinck; 
Overleden ouders Wieggers-Poot; Hendrik 
en Riek Wolters-Krabben; Jan Wissink; Hen-

drik Krabben; Teun Wieggers.
Verder bidden wij  voor: Fiene Schutten-ten 
Have; Leis Wolters-Hummelink; Overleden 
familie De Both en Van Raesfeld; Over-
leden ouders Van Bronkhorst-Toebes; 
Marietje Krabben-Wieggers; Agnes Klein 
Gebbink-Sprenkelder; Theo Kolkman; Lucy 
Penterman; Aloys Hogenkamp; Willem en 
Marie Krabben-ten Have; Bennie Domhof; 
Overleden ouders Waenink-Heutinck; Aloys 
Krabbenborg en Benno; Jan ten Have.



Met meditaties van ‘Om een ander’
Goede Vrijdag herdenken we Jezus’ kruisweg. 
De viering is om 15.00 uur in de Calixtusba-
siliek. Het is noodzakelijk zoals in deze tijd 
gebruikelijk via de website of de via de tele-
foon te reserveren. (zie pag. 31)
Dit jaar doen we dat aan de hand van de 
meditaties ‘Om een ander’ van Erik Galle.
“De woorden ‘om een ander’ zijn voldoende 
om de drijfveer van Jezus’ kruisweg te kun-
nen vatten. Maar werkelijk verstaan waarom 
Hij zijn leven heeft gegeven, doe je daarom 
nog niet. Pas als je je plaats inneemt tussen 
de menigte langs de kruiswegstaties wordt dit 
je duidelijk. Blind blijven voor zijn liefde is 
dan bijna onmogelijk.”
Meer informatie is te vinden op de website 
van het Igniswebmagazine. Om bij het bericht 
te komen en de podcast te komen:  https://
igniswebmagazine.nl/kerk/erik-galle-over-
de-kruisweg-podcast/.
 
“Ik zag Jezus onderhandelen met de dood”
Erik Galle schreef Om een ander, meditaties 
bij de kruisweg. Het schrijfproces schudde 

hem flink door elkaar, vertelt hij in deze pod-
cast. Het maken van de meditaties bij de 
kruisweg van Jezus was geen vrijblijvende 
schrijfoefening. Omdat Erik Galle hoopte dat 
de lezer via zijn woorden een plek zou inne-
men langs de kant van de kruisweg, dom-
pelde hij zich volledig onder in de lijdensweg 
van Christus. Daarvoor plaatste hij zich in zijn 
verbeelding tussen de menigte. Wat zag hij, 
wat hoorde, rook en voelde hij? Maar vooral: 

hoe verhield hij zich tot de lijdende man die 
zijn kruis droeg?
De staties uit de Calixtusbasiliek zullen op 
een groot scherm geprojecteerd worden. Op 
deze manier kan de kruiswegviering corona-
proof gehouden worden.  De organisatie is in 
handen van Peter Muller.  De basiliek is vanaf 
14.00 tot 15.45 uur open voor persoonlijk 
gebed of om zelf langs de kruiswegstaties te 
gaan. Een tekstboekje is daarvoor aanwezig.

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

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

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen



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

Persoonlijk, betrokken en dichtbij!   
Weet u waarom de kwaliteit van GUV Uitvaartzorg ook nog eens veel goedkoper is?
GUV Uitvaartzorg is een non-profi t 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!

- Persoonlijk, betrokken en dichtbij

- Één vertrouwd aanspreekpunt 

- Professionele begeleiding 

- Tot 1.700 euro goedkoper
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Reserveren rond de Goede Week en Pasen
Viering op Reserveren tot
Witte Donderdag woensdag 12:00u
Goede Vrijdag donderdag 12:00u
Paaswake Geen reservering mogelijk
Eerste Paasdag on-line zaterdag 12:00u, telefonisch vrijdag 12:00u
Tweede Paasdag on-line zondag 12:00 uur, telefonisch vrijdag 12:00u

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

Hoe werkt het voor de weekendvieringen
Voor het bijwonen van een viering in het weekend kunt u op de web-
site van de parochie een plaats reserveren.
Voor parochianen die geen internet hebben of hulp nodig hebben bij 
het aanmelden, bestaat de mogelijkheid om de aanmelding telefo-
nisch door te geven op T: 06-82 60 48 63. Dit telefoonnummer is 
maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur bereikbaar.
U kunt zich ook voor aanvang van de viering inschrijven bij de kerk-
deur. Als er nog plaats is, kunt u de viering bijwonen. Ook als u zich 
bij de kerk aanmeldt, moet u uw naam en telefoonnummer opgeven 
voor het bron- en contactonderzoek. 
Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of 
via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het 
begin van de viering.

Handleiding website
1. Ga naar de website van de parochie, www.sintludgernu.nl. Selecteer 

de menu optie ‘Vieringen’.
2. Bij de vieringen voor de komende zeven dagen staat een knop 

‘Reservering aanvragen’. Deze knop blijft zichtbaar tot zaterdagmid-
dag 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. Ga akkoord met de voorwaarden door een vinkje te zetten 
bij de verklaring dat niemand corona heeft en dat u akkoord bent 
met het verwerken van uw gegevens.
Klik op ‘Versturen’ om de aanvraag te versturen.

4. Als u alles correct heeft ingevuld, dan ontvangt u 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 opge-
nomen waarmee u uw aanvraag kan annuleren.

Als u zich na vrijdagavond nog aanmeldt, ontvangt u op zaterdagmid-
dag een e-mail of u mag komen of op de wachtlijst staat.

Plaatsen reserveren voor viering

In deze tijd met het coronavirus moeten we ons aan een aantal regels 
houden om het virus onder controle te houden.
• Het heeft onze voorkeur dat u zich vooraf aanmeldt voor de viering.
• Wij vragen u om de aanwijzingen op te volgen die bij binnenkomst, 

vertrek en de communie worden gegeven.
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het 

Onze Vader.
• Tijdelijk geven wij elkaar geen hand bij de vredeswens.
• Wij vragen u om bij het uitreiken van de de communie anderhalve 

meter afstand van elkaar te houden.

• U dient voor het ontvangen van de heilige hostie uw handen te 
reinigen.

• Kinderen die nog niet ter communie gaan worden zonder aanraking 
gezegend op anderhalve meter afstand.

• Wilt u de heilige hostie niet met de hand aanraken, dan kan een 
eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de heilige 
hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u 
denken aan een kleine schone witte zakdoek.

• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij 
de uitgang, via een bankoverschrijving of via een gift-app.

Regels voor de vieringen



Aalten
In de St. Helenakerk vindt wekelijks op donderdag om 9:00 uur een 
ochtendviering plaats in de kapel. 

Beltrum
Op woensdag 7 en 21 april is er om 9:30 uur een viering in de OLV 
Tenhemelopnemingkerk.

Eibergen
Op donderdag 15 april is er om 9:00 uur een viering in de H. Mat-
theuskerk.

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

Lichtenvoorde
Op dinsdag 6 april wordt om 14:30 uur de rozenkrans gebeden in de 
H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.
Op woensdag 14 april om 14:00 uur is er een eucharistieviering met 
pastoor De Jong.

Neede
Op dinsdag 13 april is er om 9:00 uur een eucharistieviering in de 
H. Caeciliakerk.

Rietmolen
Op donderdag 8 april is er om 9:00 uur een eucharistieviering in de 
H. Caeciliakerk.

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

Zieuwent
In de Werenfriduskerk is op woensdagochtend 14 en 28 april om 
9.30 uur een woord- en gebedsviering in de kerk.

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

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

Corona
U kunt de coronaregels en de handleiding voor het online aanmelden 
vinden op pagina 31.

Paaswake
De paaswakes in Groenlo en Lichtenvoorde zijn besloten vieringen 
voor genodigden. U kunt de vieringen volgen via kerkdienstgemist.nl.
De link voor de viering in Groenlo is 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2084-H-Calixtusbasiliek
en de link voor de viering in Lichtenvoorde is
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1258-St-Bonifatius-Lud-
ger-kerk.
Beide vieringen beginnen om 20:30 uur.

WEEKVIERINGEN

MEDEDELINGEN

Ontsteken paaskaars
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