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PASTORALE NOODWACHT: 
T: 06-190 17 292
Spoedeisende pastorale zaken, zoals
ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum
H. Calixtusbasiliek

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Parochiesecretariaat

Francis Poelhuis, Angela Röeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 0544-46 46 63
E: secretariaat@paulus-ludger.nl

Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 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

Ondersteuning pastorale team
M. Sium, diaconaal assistent

m.sium@paulus-ludger.nl
S. Meijerink, catechetisch assistent

s.meijerink@paulus-ludger.nl
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, geloofs  ge meen -
schappen

E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie

E: communicatie@paulus-ludger.nl
Ondersteuning parochiebestuur

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

Henk Bos, herbestemmingen
E: henkbosrekken2@gmail.com

Stef Essink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl

Pastor Dave fonds
Bank: NL70 RABO 0374 0055 75

Parochiebestuur o.v.v. Pastor Dave
Parochiële Caritas Instelling

NL 76 RABO 0119 5807 72 
Parochiële Caritas Instelling – St. Paulus

NL 32 RABO 0336 1608 36
Parochiële Caritas Instelling – St. Ludger

Vertrouwenspersoon
Hans Goorhuis, 06-22930809

E: hansgoorhuis@gmail.com
ANBI status

De parochie bezit een ANBI status. De 
verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op 
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406.

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

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

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

Website
www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer
Het volgende nummer verschijnt 17 april 
2023. De uiterste inleverdatum voor kopij is 
31 maart 2023. Het volgende nummer omvat 
de periode 24 april t/m 9 juli 2023.

Bezorging
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de 
bezorging van de Verbinding? Wilt u het 
parochieblad ontvangen? Neem contact op 
met het secretariaat van uw locatie. 

Omslagfoto
Versierd kruis in de H. Calixtusbasiliek bij de 
paaswake van 2022.

Van de redactie
Met de jaarwisseling ligt het kerstfeest ook 
weer achter ons. Het licht van het Kind uit de 
kribbe gaat met ons mee het nieuwe jaar in. 
In dit eerste nummer van 2023 wordt terug-
gekeken op kerstvieringen vol licht en warm-
te. Veertig dagen na kerstmis vieren we de 
Opdracht van de Heer in de tempel, Maria 
Lichtmis. Maria staat deze editie in het licht.  
We lezen over de verschijnen van de Dame in 
het Licht in de grot van Lourdes. Bernadette 
heeft het ervaren en het veranderde haar le-
ven en dat van vele gelovigen. In de meiva-
kantie is er een reis naar Lourdes. Daarmee 
gaan we in op de uitnodiging van O.L. Vrouw 
aan Bernadette om als pelgrims in processie 
naar de grot te komen.
Het parochiebestuur neemt ons mee in het 
proces op weg naar een nieuw beleids- en ge-
bouwenplan. Na carnaval begint met aswoens-
dag de Veertigdagentijd.  Er klinkt een oproep 
tot bezinning, vasten en gebed als voorberei-
ding op de Goede Week. Het hoogtepunt is 

de viering op paasmorgen. Een indrukwek-
kende week waar de liturgie als een heilige 
spel ons doorheen leidt. Het licht van pasen, 
het licht van de Verrezen Heer, gaan we te-
gemoet. Opnieuw dus licht! De wereld snakt 
naar licht van vrede en gerechtigheid. Licht 
in een oplossing voor de zorgen en proble-
men rond stikstof en milieu om onze aarde 
leefbaar te houden. Christenen mogen bid-
den op voorspraak van alle heiligen, in het bij-
zonder de Heilige Maagd Maria, voor alle no-
den van de wereld en onze persoonlijke vra -
gen en verlangens. Diep in ons ligt een 
verlangen naar een betere wereld en sa men-
leving. God die ons bidden hoort laat won der-
lijke dingen gebeuren aan mensen. Het kan je 
goed doen, beter laten voelen, licht en leven 
geven in overvloed. De redactie heeft gezocht 
naar bijdragen die ons leven en geloven kun-
nen inspireren en verdiepen. Dat het u goed 
mag doen.  

Diaken Cor Peters
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Carnaval – Vasten – Pasen  
Onbarmhartige tijden en toch een hoopvol verhaal

Aan het dagelijks brood van mensen komen, 
is niet wenselijk. 
Maar de vreugde afnemen is minstens even erg. 
Kerstmis ligt achter ons, een Vredesvorst is 
geboren. 
Carnaval en de vasten staan voor de deur en 
op Pasen mogen we ons verheugen. 
Het lijkt zo vanzelfsprekend een jaarlijks te-
rugkerende cyclus, toch staan we steeds op-
nieuw voor persoonlijke keuzes. Nu klinkt dit 
in een versnipperde wereld zoals de onze is 
geworden, sommigen misschien als muziek in 
de oren. De vrijheid om eigen keuzes te kun-
nen maken, te kunnen doen en laten wat je 
wilt. Deze keuzevrijheid wordt bepaald door 
de mate waarin deze vrijheid door iemand er-
varen wordt. En tegelijkertijd wordt ze be-
grensd door de ervaringen die het pad van ie-
mand kruisen. 

Ik denk terug aan enkele bijzondere geloofs-
gesprekken met bisschop Smeets uit Roer-
mond en bisschop Liessen van Breda, uitge-
zonden op de zondagochtenden op NPO2 en 
zeker de moeite waard om nog eens terug te 
luisteren. Zeer persoonlijke verhalen over 
keuzes in hun leven, over de gevolgen en over 
wat hen is overkomen, verbonden met alle 
mensen die licht en vreugde missen, door ziek-
te, eenzaamheid, rouw of oorlog. Geen theo-
logische redeneringen, maar persoonlijke ge-
tuigenissen, die verbinden. Zij geloven in een 
Redder, die ons bevrijdt van alles wat ons tot 
slaaf maakt, ons onvrij maakt. Zij spraken over 
barre omstandigheden, over hun ziek zijn, 
over tegenslag en onmacht in hun leven. Zij 
noemden dat een weg van vertrouwen en 
dankbaarheid, die hen hielp om nooit opge-
sloten te worden in zichzelf. De ervaring van 
de deur van barmhartigheid en vrede die zich 
opent naar de toekomst en afsluit wat je ach-
ter je laat. 

Dat wijst op één van de fundamentele over-
tuigingen in ons geloof, dat God ons al lief-

heeft voordat we geboren zijn. Dat Hij onze 
Schepper is en ons een Redder (Salvator Mun-
di) heeft gegeven én steeds geeft in deze we-
reld. 
Dat kleine kwetsbare kindje van de Kerstda-
gen is Dezelfde als de Verrezen Heer van Pa-
sen. 

En nog steeds zijn het barre tijden: zijn er mil-
joenen vluchtelingen, is er oorlog, honger en 
ziekte. Eenzaamheid bestaat, soms heel dicht-
bij. Dat is droevig. Ervaren we dat als voldon-
gen feiten? De genoemde geloofsgesprekken 
lieten een ander geluid horen. 
De oplossing, juist in onbarmhartige tijden als 
de onze, vraagt om persoonlijke offers. 
Daar is een mentaliteitsverandering voor no  dig. 
We kunnen worden bevrijdt en hoeven niet 
langer slaaf te zijn van onze tijd en gewoonten. 
God wil met ons zijn en wil ons de weg wijzen 
door ons leven met de macht van de Liefde. 
Met de kracht van kwetsbaarheid. Dat maakt 
ons tot vrije mensen. 
Denken wij die Redder, Bevrijder nodig te heb-
ben, waarvan de Bijbel op vele bladzijden blijk 
geeft? Daarover spreken is niet gemakkelijk. 
Nadenken over de grenzen van onze zelfred-
zaamheid, geconfronteerd worden met ge-
voelens van machteloosheid in een tijd van 
dreigende oorlogsescalatie, toenemende ar-
moede en criminaliteit, een leefbare toekomst 
en een klimaatcrisis, de positie van de boer 
en steeds meer mensen met een korter lontje… 
Daarvoor mogen we de komende Vastentijd 
gebruiken om onze keuzes nader te onder-
zoeken.
Al is het nog zo moeilijk en zien we niet wel-
ke kant het op moet, God wil steeds ons leven 

binnenkomen en wil ons bevrijden van alles 
wat ons geluk in de weg staat. 
Het gaat om genade, om het goede dat je el-
kaar geeft en wat we van God krijgen. 
In volle vrijheid doen wat de Liefde van ons 
vraagt. 
Barmhartigheid is de moedertaal van de Kerk, 
geboren uit het mensgeworden Woord.
Gestorven aan het Kruis voor ons. Een hoop-
vol verhaal. 
Nadenken over hoe we onze naaste vreugde 
kunnen schenken, door kleine maar o zo we-
zenlijke blijken van barmhartigheid. In on-
barmhartige tijden is dat bepaald niet van-
zelfsprekend. We praten vooral veel over de 
noden van de naaste, en trekken de naasten-
liefde daarmee binnen in het rijk van politie-
ke debatten en correctheid. 
Vanuit ons geloof, in alles wat ons verstand te 
boven gaat, draait het juist om het doen van 
barmhartigheid. Waar de liefde ontbreekt, 
daar is ook de vreugde weg. 
Als we ons overgeven aan datgene wat ons 
van God vervreemd en wat ons van elkaar 
vervreemd, als we ons overgeven aan de ver-
leiding van negatieve woorden en daden, dan 
raken we de vreugde kwijt en dat geeft nooit 
blijdschap. De vreugde groeit door te geven, 
wanneer je liefde geeft, wanneer je barmhar-
tig kunt zijn, wanneer je vergevingsgezind 
kunt zijn, wanneer je met elkaar kunt delen. 
We wensen het elkaar toe: van harte die die-
pe vreugde in ons hart die ons vrij maakt en 
bevrijd te delen. 

Op weg naar een Zalig Pasen. 

Carla Roetgerink, pastoraal werkster. 

La passe Muraille, France, Paris, Montmartre.

3 / de Verbinding PASTORES



Beste parochianen,

Het huidige Beleids- en Gebouwenplan en het document bij de fusie 
tussen de parochies van de H. Paulus en de H. Ludger in 2020 zijn gel-
dig tot 2023. De plannen onderkenden de krimp in onze parochie en 
de onder druk staande financiële situatie. Het plan was echter ook 
optimistisch. Met het vooralsnog open laten van een aantal kerkge-
bouwen en met het onttrekken van negen van de zestien kerken aan 
de goddelijke eredienst zouden wij gemakkelijk het jaar 2026 tege-
moet kunnen zien. Ook de gevoelig liggend grotendeels decentrale 
financiële beleid zou eigenlijk met hier en daar wat kleine aanpassin-
gen, gehandhaafd kunnen worden.
De ontwikkelingen in kerkelijk Nederland zijn ook niet voorbij gegaan 
aan onze parochie. De krimp zet door. Een dalend aantal kerkbetrok-
kenen en bezoekers van de vieringen, verminderende inkomsten en 
stijgende vaste lasten. Daarbij komen ook nog de sterk gestegen kos-
ten voor energie in de toch wel zeer weinig duurzame gebouwen. Het 
Beleidsplan is dienstbaar aan het pastoraat. Dat pastoraat wordt o.l.v. 
de pastores verricht. Een grote opgave voor dat kleine team in een 
structuur die nog te veel de oude organisatie ademt. Die parochie van 
vroeger bestaat niet meer.
Het nieuwe bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan heet ‘Vele gaven, 
één Geest, vele leden, één lichaam’. Dat zijn woorden van de apostel 
Paulus aan de christenen van Korinthe. Het was volgens de H. Paulus 
nodig om gezamenlijk op te trekken, gebruikmakend van ieders talen-
ten. Hij vergelijkt een geloofsgemeenschap met één lichaam, waar-
van de ledematen elkaar nodig hebben. De H. Geest van moed en ver-
trouwen maakt het mogelijk de werkelijke situatie onder ogen te zien 
en te werken aan een pastoraat en een bestuurlijk beleid dat haalbaar 
is en de spankracht van mensen niet te boven gaat. In een organisatie 
die niet langer vanuit het verleden het karakter van een ‘Volkskerk’ 
heeft, maar in een opzet die de realiteit van een ‘Keuzekerk’ heeft. 
Met minder mensen, maar wel innerlijk bewogen mensen, met activi-
teiten die haalbaar zijn, zonder onrealistische vergezichten. Gods 
Woord en heilzame werking kunnen ook in klein geworden gemeen-

schappen helend werken. 
Daarvan zijn al eerste stappen gezet in dorpen waar het kerkgebouw 
aan de eredienst is onttrokken.
Het plan is nog niet vastgesteld en wordt uiteraard nog besproken 
met de beheercommissies van de 16 locaties in onze parochie. Het 
concept beschrijft, dat inclusief het Eucharistisch centrum, in onze 
parochie aan het eind van de beleidsperiode in 2027 hooguit 3 à 4 
kerk locaties over blijven. Het parochiebestuur gaat kijken naar mogelijk -
he den om de administratieve processen te vereenvoudigen om kosten 
te besparen.
De relaties tussen parochiebestuur en leden van de beheercommis-
sie zullen de aandacht krijgen. Wij kunnen niet zonder elkaar en het 
welbevinden in het vrijwilligerswerk is onontbeerlijk. Dat is ook he-
lemaal in de geest van de titel van het nieuwe beleidsplan. 
De toekomst van de parochiële begraafplaatsen krijgt ook aandacht. 
Onze parochiële en gewijde begraafplaatsen worden beheerd door 
toegewijde vrijwilligers. Het dalend aantal kerkelijke uitvaarten en 
ook de tendens van meer crematies dan begravingen is van invloed 
op de ambiance en indeling van de ruimte. Hoe gaan we om met graf-
rechten en het ruimen van graven? Een deel van de geschiedenis van 
een dorp ligt immers ook op een begraafplaats. Ook is er een behoef-
te om meer uitdrukking te geven aan groen en verstilling.
Het concept van het nieuwe bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan 
zet belangrijke stappen om de organisatie naar vorm en inhoud te la-
ten aansluiten op de bestaande situatie. Deze situatie is geen eind-
stadium. Het is te verwachten dat de krimp verder doorzet. Het plan 
zal hier en daar ook de begrijpelijk emoties oproepen: ‘Alles gaat ten 
gronde of naar de knoppen en die en die zijn de schuldigen’....... Het is 
echter opgesteld met een visie om met het minder aantal leden van 
dat ene lichaam het geloof present te laten blijven in de dorpen van 
onze parochie. 

Met een vriendelijke groet

parochiebestuur HH. Paulus en Ludger

Beleids- en gebouwenplan
Naar een nieuw bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan met de noodzakelijke stappen

Afgelopen jaar was er in Harreveld en in een 
groot deel van de Achterhoek weer de jaar-
lijkse schoenendoosactie van de Caritas Ach-
terhoek. Ik wilde hier graag een artikel over 
schrijven en heb daarom André van Uem be-
naderd, hij is één van de organisatoren. Hij 
zet zich al jaren in voor deze actie en kon mij 
daar heel enthousiast van alles over vertel-
len. De Caritas is een katholieke internatio-
nale hulporganisatie, die is vertegenwoordigd 
in 165 landen, de hoofdzetel is in Vaticaan-
stad. De oorsprong van de Caritas-hulp aan 
Roemenië ligt in Duitsland. Na de val van de 
muur is de Caritas Oberhausen begonnen met 
hulptransporten naar Roemenië. De Caritas 
Achterhoek biedt sinds vele jaren hulp aan 
Roemenië en André is daarbij al betrokken 

vanaf 2004. In het verleden ging er een paar 
keer per jaar een transport met hulpgoede-
ren zoals kleding, rollators, ziekenhuisappa-
ratuur en landbouwmachines e.d. naar Roe-
menië, maar door de hoge transportkosten 
wordt dat nu minder vaak gedaan. Maar er is 
elk jaar wel een schoenendoosactie. Deze ac-
tie wordt namens Caritas Achterhoek geor-
ganiseerd door André zelf en Alex ten Have 
uit Harreveld, Bennie Beerten uit Zieuwent, 
Guus Schepers uit Gaanderen en Herman 
Bussink uit Dinxperlo. Zij benaderen de ba-
sisscholen om de leerlingen te vragen of ze in 
de herfstvakantie een schoenendoos willen 
vullen met speelgoed en andere spullen voor 
de kinderen in Roemenië, die vaak in grote 
armoede leven. Voor Harreveld en omstre-

Sint Nicolaas Schoenendoosactie
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Onze parochie ondersteunt in de vastentijd 
de technische school CYDC in Zambia. Het 
Chikowa Youth Development Centrum (CYDC) 
leidt jonge mensen op in diverse technische 
beroepen. Na hun opleiding kunnen zij in de 
buurt aan het werk zodat zij niet wegvluch-
ten naar de grote stad. Chikowa ligt zeer af-
gelegen op ca. 100 km van Chipata, de pro-
vinciehoofdstad. 

Zonder huis geen leraar/ Zonder le‐
raar geen les
In 2021 startte CYDC met de nieuwe oplei-
ding ‘voedselproductie’. Er werd een leraar 
aangetrokken, een zeer bekende chef-kok in 
Zambia die door COVID-19 zijn baan in Lusa-
ka was kwijtgeraakt. Het is onmogelijk voor 
deze John Dino Banda om dagelijks terug te 
reizen naar Lusaka, een autorit van bijna ne-
gen uur. Om hem voor de school te behouden 

moet er woon-
ruimte voor hem 
en zijn gezin wor-
den gebouwd. De 
Bisschoppelijke 
Vastenactie, teza-
men met de mis-
sieorganisatie Fi-
desco, zamelen € 
26.000,- in om dit 
mogelijk te maken. 
Onze parochie 
gaat deze organi-
saties helpen.

Betere kansen op arbeidsmarkt
Het CYDC wil jonge mensen een goede en 
toch betaalbare opleiding bieden die hen in 
staat stelt om zelfvoorzienend te worden. Om 
de kosten voor de leerlingen laag te houden 
kan aan de leraren geen hoog salaris worden 
betaald. Om toch leraren aan te trekken, en 
te behouden, stelt CYDC woningen voor hen 
en hun gezinnen ter beschikking. Dankzij de 
komst van de ervaren chef-kok Banda werd 
een samenwerking met safari-lodges van het 
South Luangwa National Park (op 1 uur af-
stand) aangegaan. De studenten kunnen daar 
stage in de keuken lopen om praktijkervaring 
op te doen. Dit verhoogt hun kansen op een 
baan, na het behalen van het diploma.

Noodzaak van woonruimte
Het bieden van een huis maakt de komst naar 
het afgelegen Chikowa waarschijnlijker. Als 

de chef-kok met zijn gezin ter plekke kan wo-
nen is de waarschijnlijkheid, dat hij blijft, gro-
ter. Anders trekt hij zich terug naar de stad 
waar het salaris hoger is. De nieuwe cursus 
stopt vervolgens en het leeraanbod voor de 
studenten vermindert. De verwachte bouw-
tijd van zijn huis is zes maanden. In die tus-
sentijd is er tijdelijke huisvesting voor de do-
cent en verblijft zijn gezin nog in de hoofdstad 
Lusaka. Het CYDC zal de bouw in eigen be-
heer en zoveel mogelijk met eigen krachten 
uitvoeren. CYDC heeft ervaring met soort-
gelijke bouwprojecten. Er staan 11 huisjes op 
het schoolterrein die door leraren, medewer-
kers en (Fidesco-) vrijwilligers bewoond wor-
den. 

Uw bijdrage
U kunt bijdragen aan dit project door een bij-
drage in de collecte, in het vastenzakje of door 
een bedrag over te maken op rekeningnum-
mer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vasten-
actie Den Haag onder ver-
melding van project num mer 
402165. Of scan de QR-code.

Heel hartelijk dank voor uw 

bakstenen en/of cement. 

Vastenactie 2023
'Zonder huis geen leraar / Zonder leraar geen les'

ken doet André dit. Desgewenst gaat hij ook 
naar scholen toe om de leerlingen te vertel-
len over Roemenië. Ook worden er dozen 
door particulieren gevuld en wordt er kleding 
ingezameld. In het verleden waren het schoe-
nendozen, tegenwoordig zijn het iets grote-
re dozen die door sponsoren ter beschikking 
worden gesteld; dezelfde afmeting hebben 
en daardoor in de vrachtwagen gemakkelijk 
stapelbaar zijn. Deze dozen en kleding wor-
den jaarlijks in december met een vol bela-
den vrachtwagen van “Caritas Oberhausen-
Mülheim” naar Ciacova in Roemenië (1600 
km) gebracht. De plaatselijke pastor Julian 
coördineert samen met de vrijwilligers van 
de Caritas Achterhoek de verdeling van de 
dozen. De mensen van de Caritas Achterhoek 
brengen, met een ter beschikking gesteld bus-
je, heel veel dozen persoonlijk rond naar de 
regionale scholen, weeshuizen en ziekenhui-

zen op het platteland. Zij doen dat verkleed 
als Sint en Piet, compleet met zak en roe. Een 
deel van de dozen wordt door pastor Julian 
tijdens de mis op Kerstavond uitgedeeld. De 
kinderen daar krijgen nooit een cadeautje, ze 
hebben amper speelgoed. André vertelt dat 
de kinderen daar enorm blij zijn met de doos. 
In Roemenië is maar een klein deel van de be-
volking katholiek. Veel mensen zijn orthodox, 
protestant of baptist. Maar bij het uitdelen 
van de dozen is religie helemaal niet belang-
rijk. Ieder kind in een weeshuis, op een school, 
in het ziekenhuis of tehuis krijgt een Achter-
hoekse doos. Wat een mooie actie! En wat 
een geweldige inzet van de vrijwilligers van 
de Caritas Achterhoek! 

Lucie Schenk, Harreveld
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Het is niet zo 
dat ik me er we‐

kelijks bewust van 
ben, maar met enige 

regelmaat realiseer ik 
me dat ik geluk heb met 

het uitzicht vanaf mijn werk‐
plek. Worden die momenten be‐

paald door het licht dat in meer of 
mindere mate door de hoge ramen 

valt? Doordat mijn werk op sommige zon‐
dagen minder concentratie vergt dan op an‐

dere en ik dus meer tijd heb om mee te vieren? 

Tekst:
Ton Steintjes

Foto's:
Luuk Kouijzer

Geen idee waardoor het komt, maar op som-
mige zondagen ervaar ik het gebeuren op het 
priesterkoor nog intenser dan de meeste zon-
dagen het geval is. Gezeten op de orgelbank 
van het Adema-orgel op de koorzolder van 
de Basiliek in Groenlo zie ik de bijna ballet-
achtige perfectie van de handelingen van pas-
toor, acolieten en misdienaars. Iedereen weet 
hoe hij of zij moet lopen, waar te wachten op 
anderen zodat de laatste meters gezamenlijk 
kunnen worden afgelegd, wanneer te gaan 
zitten etc. De schoonheid van de tot in detail 
uitgewerkte handelingen. Een belangrijk on-
derdeel van liturgie.

‘Liturgie is een Spel. Een Spel maar wel met 
een hoofdletter!’ Deze uitspraak werd gedaan 
door een dominee waarmee ik lang mocht sa-
menwerken. Predikant aan wat toen nog een 
Nederlands Hervormde Gemeente heette. 
Hij mocht dan wel Hervormd zijn, zijn hart lag 
bij de vormgeving zoals wij die in de RK kerk 
kennen. De mystiek van het symbool, van het 
ritueel. 
Liturgie als Spel. In dit Spel mogen wij ons ver-
liezen. We willen geloven in meer maar er is 
ook de twijfel die samenhangt met geloven. 
Geloven is immers niet hetzelfde als weten. 
Het tot in de perfectie (dat is een voorwaar-

de) uitgevoerde Spel van de liturgie maakt het 
mogelijk dat wij ons kleine zelf even verliezen 
en (hoe aarzelend ook) mogen raken aan een 
oneindige Stilte. Voor sommige mensen is die 
Stilte gelijk aan De Oneindige. 

Wat mij betreft is de week van Palmzondag 
naar Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk 
jaar.
We zijn in die week, meer nog dan in welke 
andere week van het kerkelijk-jaar ook, ver-
bonden met het verleden. Het verleden van 
de vraag: ‘Waarom is deze avond zo anders 
dan alle andere avonden?’ De vraag horend 
bij het Joodse Pesach. De oorsprong ook van 
het lezen van het verhaal van de uittocht uit 
Egypte in de Paaswake. Anderzijds is er de 
toekomst. De toekomst van de Opstanding. 

In die zin is eerste paasdag de bekroning van 
een week toeleven-naar. Maar voor mij is elk 
jaar weer de Paaswake het hoogtepunt. Op 
eerste paasdag vieren we de essentie van ons 
geloof; de opstanding, maar de vorm van dat 
vieren wijkt niet af van het vieren op andere 
zondagen.
Hoe anders is dat de avond hieraan vooraf-
gaand. Ook binnen onze liturgie past de vraag: 
‘Waarom is deze avond zo anders dan alle an-
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De Paaswake

dere avonden?’ Of heel vrij vertaald: waarom 
raakt juist deze viering mij meer dan om het 
even welke andere viering?

De Paaswake, weg naar het licht van Pasen. 
We beginnen deze viering in een donkere kerk 
met de zegening van het nieuwe vuur. Een 
vuur dat de duisternis daadwerkelijk moet 
verdrijven. De aan dit vuur ontstoken nieu-
we Paaskaars wordt onder het drie maal ge-
zongen ‘Licht van Christus’ met het door de 
gelovigen herhaalde ‘Heer, wij danken U’ bin-
nen gedragen en op het priesterkoor geplaatst. 
Er branden nu vele kaarsjes in de handen van 
de mensen, maar er is nog steeds geen elek-
trisch licht. Vanaf de orgelbank turend naar 
het in duister gehulde priesterkoor hoop ik 
te kunnen ontwaren wanneer de diaken de 
Paasjubelzang aan wil heffen. Het ‘Laat jui-
chen’, een groot lyrisch gedicht dat het gehe-
le paasmysterie verhaalt in het kader van de 
heilsgeschiedenis.

Strikt genomen horen in de Paaswake zeven 
lezingen uit het Oude Testament gelezen te 
worden en twee uit het Nieuwe Testament. 
Om een voor de hand liggende reden wordt 
het aantal uit het Oude Testament beperkt. 
Zo waren er in onze parochie in 2022 drie 
Oudtestamentische lezingen (twee gelezen, 

één gezongen): Genesis 1 (het scheppingsver-
haal) waarna Psalm 8 gezongen werd. De Psalm 
is elk weekend weer de gezongen lezing. 
Hierna volgt Exodus 14; het verhaal van de 
uittocht, waarna het prachtige ‘Trek ik de Zee 
door’ gezongen werd. De tekst van dit lied 
heeft geen verdere toelichting nodig met zijn 
mooie verbinding van de doortocht door de 
rode zee met het ‘nu’ van onze levenszee:
‘Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,
Over het water zul je er zijn.
Jij kent mijn wegen in den blinde;
gaat met mij mee,
door de woestijn.’

Deze lezingen willen een verklaring zijn van 
het Paasmysterie van Christus. Een verkla-
ring die begint bij Mozes.

Na de drie lezingen uit het Oude Testament 
klinkt voor het eerst sinds Palmzondag en on-
der klokgelui het Gloria, waarna uit het Nieu-
we Testament een lezing volgt (in 2022 in 
Groenlo) uit Romeinen (6; 3-11) en de Evan-
gelielezing; het verrijzenisverhaal. Vooraf-
gaand aan het Evangelie klinkt het drie maal 
herhaalde Alleluia in de muzikale verrijzenis 
van het elke keer een toon hoger.

Hoe symbolisch: dit schrijven over de Paas-
wake is nog maar nauwelijks aangekomen op 

de helft van de viering, en het maximaal aan-
tal woorden is bijna bereikt. Zoveel te vertel-
len, nog veel meer te beleven; één maal per 
jaar op de mooist denkbare manier toeleven 
naar Pasen!

Een orgelleerling vertelde me ooit dat hij er-
gens een mis had bijgewoond, alwaar de mis-
gewaden te kort waren waardoor hij de sok-
ken van de voorganger kon zien. Dat verpestte 
voor hem de hele viering. Ik begrijp hem he-
lemaal. Liturgie is, zoals gezegd, een Spel met 
een hoofdletter; het moet goed gespeeld wor-
den om van betekenis te zijn. Onder het mis-
gewaad (mits op lengte) blijft de persoon ach-
ter de voorganger achter in de sacristie. Hij 
of zij wordt de verbinding tussen ons en het 
Onbenoembare.
In Groenlo wordt, elk jaar weer het Spel van 
de Paaswake met een Sierlijke Hoofdletter 
gespeeld.
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Tekst:
Vincent Stapelbroek

Foto's:
Luuk Kouijzer

 

Stilte…
De kerk ziet er, ondanks deze laatste H. Mis, 
door de kerstversiering best feestelijk uit. Ge-
leidelijk verstommen de klokken, terwijl de 
organist ‘Leise rieselt der Schnee’ speelt. Heel 
toepasselijk: buiten heerst een winterse rust… 
En dan is het lied uit. Het wordt stil in de kerk, 
heel stil. 

Einde of nieuw begin?
'Dit huis van hout en steen, dat lang de stor-
men heeft doorstaan,  waar nog de wolk ge-
beden hangt, van wie zijn voorgegaan… '
Deze toepasselijke woorden, gezongen door 
het gemengd koor, weerklinken nog in mijn 
oren, wanneer Vincent Bokkers als voorzit-
ter van de Harreveldse beheercommissie de 
aanwezigen toespreekt: ‘De kerk is in 1868 
op de patroonsdag van de H. Agatha van Si-
cilië ingewijd. Nu, op 18 december 2022, is 
dit de laatste viering.’
Terwijl ik luister naar de woorden van de voor-
zitter, denk ik even bij mezelf: is dit een ein-
de of misschien een nieuw begin? Mijn vraag 
wordt vrijwel meteen beantwoord door de 
spreker.
‘De kerk blijft beschikbaar voor de geloofs-
gemeenschap. Een nieuwe periode van gelo-
ven breekt aan. We gaan graag deze periode 

met u tegemoet.’ De kerk zal beschikbaar blij-
ven voor de maandelijkse woord- en gebeds-
vieringen, maar ook bijvoorbeeld voor uit-
vaarten. Zo blijft het toch een thuis voor de 
Harreveldse geloofsgemeenschap.

De kerk sluit, geloofsgemeenschap niet
‘Dit is een duister moment voor uw geloofs-
gemeenschap. Na ruim anderhalve eeuw vindt 
de laatste eucharistieviering in dit huis plaats. 
Hier werden feesten gegeven, vreugde en ver-
driet gedeeld’, aldus diaken Cor Peters tijdens 
de homilie. Deze kerk was de plek van samen-
komst. Het geloof was voor de gemeenschap 
de centrale factor. Hier waren de mensen sa-
men verbonden, met elkaar én met God. 
‘Geloof was de centrale factor,’ vervolgt Cor 
Peters. ‘Veel mensen vinden fundamenten 
buiten het christelijk geloof. De band met de 
kerk en de geloofsgemeenschap wordt minder.’
Diaken Cor Peters staat even stil bij de gevol-
gen van deze krimp. Er zijn zorgen over de ge-
bouwen, over de financiën. Hoe kun je ervoor 
zorgen dat je als kerk toch verder gaat? We 
zijn nu immers met 16 geloofsgemeenschap-
pen binnen de parochie HH. Paulus en Lud-
ger. Door het dalende aantal kerkbezoekers 
en de dalende inkomsten moeten er moeilij-
ke beslissingen genomen worden. Er worden 

Het is zondagmorgen 
18 december 2022, kwart 

over negen. De kerkklokken 
beieren. Wanneer ik de kerk 

binnenloop, zie ik dat de klokken 
hier nog met-de-hand geluid worden. 

Dat is in deze tijd best bijzonder… Het is 
ook een bijzondere, ietwat droevige dag: voor de 

laatste keer in de geschiedenis van de H. Agathakerk zal 
er een H. Eucharistieviering in deze kerk gehouden worden. 
Aan het eind van deze dienst zal de kerk aan de eredienst ont‐
trokken zijn.
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Harreveld, de klokken luiden voor de laatste Mis
- Einde of nieuw begin? -

kerken gesloten. Dat is in Harreveld vandaag 
ook het geval. Dat is een moeilijk en verdrie-
tig moment voor de gelovigen van de geloofs-
gemeenschap Harreveld, maar ook voor het 
bestuur van onze parochie HH. Paulus en Lud-
ger.
‘Hoe kunnen we nieuwe wegen bewandelen?’ 
vraagt de diaken aan de mensen in de kerk. 
‘De kerk sluit, maar de geloofsgemeenschap 
niet. ‘Laat ik mijn hart raken door Jezus, het 
kind in de kribbe? Gods liefde is sterk. We 
kunnen mensen zijn die liefdevol en vreed-
zaam zijn en omzien naar de eenzamen.’ Dia-
ken Cor Peters verwijst ook nog even naar de 
Paasmorgen. Op die morgen verrees Jezus. 
Wie gelooft in Hem, kan hier kracht uithalen: 
Jezus leeft. 
Cor Peters spreekt woorden van hoop uit voor 
de toekomst. ‘Het geloof zal verder leven in 
onze harten. Blijf verbonden met elkaar, hier 
in Harreveld en met de gemeenschap van de 
parochie.’ Met deze warme woorden steekt 
hij de aanwezige gelovigen een hart onder de 
riem.

Dankbaarheid
Ook tijdens de voorbeden wordt er uitgebreid 
stilgestaan bij de sluiting van de kerk. Er wordt 
met grote dankbaarheid teruggekeken op de 
afgelopen anderhalve eeuw. Men is dankbaar: 
de kerk is al die tijd een plek van ontmoeting 
geweest. Ook wordt er gebeden voor het werk 
van de vrijwilligers: ‘We zijn dankbaar voor 
de vele vrijwilligers. Dat hun werk zichtbaar 
mag blijven…’

Kort daarna spreekt pastoor de 
Jong de woorden: ‘Voor de laatste 
keer is het altaar nu in gereedheid 
gebracht…’ Een bijzonder moment, 
denk ik bij mezelf. Na ruim ander-
halve eeuw wordt hier voor het 
laatst het Eucharistisch gebed uit-
gesproken… 

Een belangrijk persoon
Dan is er toch nog een extra licht-
puntje. Aan het eind van de dienst 
wordt er ‘een belangrijk persoon’ 
naar voren geroepen door pastoor 
De Jong: Bennie Schutten.
‘Een alleraardigste man’, zegt de 
pastoor. ‘Een gastheer in dienst 
van de grote gastheer Christus. 
Voor de eredienst wordt alles altijd 
op en top keurig verzorgd.’ 
De pastoor vertelt dat koster Ben-
nie Schutten met hart en ziel ver-
bonden is met de geloofsgemeen-
schap Harreveld. Hij heeft 25 jaar 
lang als koster zijn steentje bijge-
dragen aan de voorbereidingen van 
de kerkelijke vieringen. Nu stopt de 
83-jarige koster met zijn vrijwilli-
gerswerk voor de kerk. Voor zijn 
jarenlange inzet ontvangt hij uit 
handen van de pastoor de Willi-
brordonderscheiding, een bronzen plaquet-
te van de allereerste bisschop van Utrecht. 
Mede namens kardinaal Eijk wordt hij door 
de pastoor gefeliciteerd. ‘Het is een klein ge-

baar uit dankbaarheid’, zegt de pastoor, ter-
wijl hij de plaquette overhandigt.
‘Het verrast mi’j een betjen. Ik bun d’r heel 
bli’j met’, reageert koster Bennie Schutten op 
dit welverdiende, bijzondere moment. ‘Gru-
welijk jammer dat mijn vrouw Fiene het niet 
meemaakt.’

Slot…
Na dit mooie intermezzo wordt de sfeer weer 
serieuzer. Het altaar wordt sober gemaakt. 
De Godslamp wordt gedoofd. Het Allerhei-
ligste wordt uitgedragen.
De pastoor richt zich nog even tot de mensen 
in de kerk: ‘De Heer heeft hier gewoond, maar 
trekt met ons mee.’ 
Dat zijn hoopvolle woorden. Einde of nieuw 
begin? We kunnen gewoon verder gaan en 
God kan daarbij onze gids blijven.

Pastoor De Jong draagt het Allerheiligste de kerk uit

Koster Bennie Schutten ontvangt de 
Willibrordonderscheiding
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Tekst: Diaken Cor Peters

Bernadette wordt geboren op 7 januari 1844. 
Ze is de oudste van 4 kinderen in het gezin 
van François Soubirous en Louise Casterot. 
Ze wonen in de Boly-molen waar vader mo-
lenaar is. De molen is nog steeds te bezoeken. 
Ze waren niet rijk, maar andere mensen had-
den het slechter getroffen. Bernadette woon-
de 10 jaar in “de molen van geluk”. Het gezin 
ondervond tegenslagen, de gezondheid van 
moeder, de dood van een klein broertje en 
Bernadette zelf lijdt aan astma. Het gezin 
kwam in armoede, omdat er geen werk meer 
was voor de molenaar. Uitzonderlijke droog-
te zorgde dat de graanvoorraad daalde, de 
schuren van de boeren leeg raakten en de mo-
lenaars zonder werk. Het faillissement voor 
de familie Soubirous was het gevolg. Na en-
kele jaren moesten ze verhuizen. Ze kwamen 
terecht in “het cachot”, een afgedankte ge-
vangenis, bestaande uit één vochtig vertrek. 
Deze plek is ook nu nog te bezichtigen.
De familie wordt beschuldigd van diefstal van 
meel en ondervindt in dorp en parochie veel 
tegenwerking. Nadat Bernadette een tijd in 

het nabijgelegen Batrès is opgevangen keert 
ze naar Lourdes terug. Ze wil graag haar eer-
ste communie ontvangen, maar kan daar on-
voldoende voor leren. 

Mijn naam is Bernadette. Ik ben een heel gewoon meisje,
Maar ik heb een buitengewone ervaring meegemaakt.
Mijn verhaal is authentiek.
Ik heb de opdracht gekregen om mensen in beweging te brengen.

Foto: www.heiligen.net
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Lourdes en het leven van Bernadette
Een verhaal van kwetsbaarheid en kracht

De verschijningen
In januari 1858 gaat ze met haar zus en een 
vriendinnetje naar de grot van Massabielle. 
Ze willen er hout sprokkelen. Plotseling hoort 
ze een geluid van een windstoot.
Na een tweede windstoot ziet ze in een nis 
van de grot een meisje dat naar haar glimlacht.
Ze schrikt en maakt met moeite een kruiste-
ken.  Bernadette pakt haar rozenkrans en be-
gint te bidden. Het meisje in de nis verdwijnt 
zodra het bidden klaar is.
Het is 11 februari de eerste verschijning. Ber-
nadette krijgt de vraag om twee weken dage-
lijks naar die plek te komen. De verschijning 
heeft een boodschap: “Boete, boete, boete! 
Bidt voor de bekering van de zondaars”. Een 
andere keer wordt gezegd dat Bernadette 
moest gaan drinken aan de bron.  Als de me-
nigte groeit die met haar naar de grot gaat, 
krijgt ze een nieuwe opdracht: “ Ga aan de 
priesters zeggen dat men in processie naar 
hier moet komen en dat men hier een kapel 
moet bouwen”. Op 25 maart 1858 zegt de Ver-
schijning eindelijk haar naam: “Ik ben de On-
bevlekt Ontvangenis”. Bernadette kende die 
uitdrukking niet, die verwijst naar de heilige 
Maagd Maria.  Er waren achttien verschijnin-
gen, de laatste is op 16 juli 1858. “Het scheen 
me toe dat ik bij de grot was, even dicht als 
andere keren. Ik zag alleen maar de Maagd, 
ik had ze nooit eerder zo mooi gezien”, zo ver-
telt Bernadette later hierover.

Kerkopbouw
Bernadette ondervond veel tegenwerking 
van kerkelijke en burgerlijke overheid. Haar 
vasthoudendheid en geloof heeft haar ge-
strekt en kon ze volhouden dat God wonder-
lijke dingen aan haar had laten gebeuren. Er 
werd een kerk gebouwd. De basiliek is boven 
de grot gebouwd en werd in 1866 ingewijd. 
Door dat de stroom van pelgrims bleef toe-
nemen zijn er later nog meer kerken op het 
heiligdom van Lourdes gebouwd. Op 25 maart 
1958 werd de grootste basiliek Pius X, die 
plaats biedt aan 25000 mensen, ingewijd.  Nu 
trekken jaarlijks zo’n 4 tot 5 miljoen pelgrims 
naar het bedevaartoord. In het spoor van Ber-
nadette zal ieder op eigen wijze zich voegen 
in de oproep om er te bidden, boete te doen, 
licht aan steken en zich te wassen aan de bron. 
Het is ook een plaats van ontmoeting en be-
zinning. In gesprekken met elkaar kan het ge-
loof verdiept worden. Door samen, als paro-
chie of bisdom, een bedevaart te maken kunnen 

onderlinge verbanden groeien en versterkt 
worden en bijdragen aan de opbouw van de 
geloofsgemeenschappen ter plaatste.

Op bedevaart naar Lourdes
De woorden “Ga zeggen..” zijn ook voor ons 
bedoeld. Naar Lourdes gaan betekent dat we 
in het spoor van Bernadette willen gaan. We 
gaan in op de uitnodiging van Maria. Maria is 
de vrouw met  wie God de geschiedenis van 
de mensheid opnieuw begonnen is. Zij is “de 
nieuwe Eva”, moeder van Jezus Christus. Zij 
is de Moeder van de Kerk en onze Moeder.

Dagelijks is er ’s avonds een lichtprocessie. 
Elke groep neemt een keer deel aan deze ma-
riale lichtprocessie: we noemen Jezus dan ‘ 
het licht voor ons leven’. Dat licht dragen we 
mee in onze handen, een kaarsje, opdat we 
nooit in duisternis hoeven lopen. Tegelijk eren 
we Maria, zijn Moeder, omdat zij ons naar Hem 
leidt. In het Licht van Lourdes ontdekken we 
de ander naast ons. We steken kaarsen aan 
een symbool voor ons gebed. Bij de kaarsen-
standaards staat een mooie tekst: “Deze kaars 
zet mijn gebed voort”. Het bran-
den van een kaars is een uiting 
van het vertrouwen dat mijn ge-
bed gehoord wordt. “God, die in 
de harten van de mensen ziet, 
weet wat wij nodig hebben voor-
dat wij het Hem vragen”: (Mat-
theus, 6,8).
Daarnaast is het water een be-
langrijk symbool in Lourdes van 
fris, nieuw willen worden. Pel-
grims kunnen door de grot lopen 
langs de bron die daar opborrelt. 
Er zijn talloze kraantjes waar pel-
grims hun handen of gezicht was-
sen, er drinken van dit water. Er 
worden flessen gevuld om dit bij-
zondere water mee te nemen naar 
huis. 

Wonderen in Lourdes
De verschijningen van de Maagd 
Maria, die Bernadette had in de 
grot, waren wonderlijke gebeurte-
nissen. Het rotsvaste vertrouwen 
en geloof van Bernadette raakt 
vele pelgrims. Het is voor hen een 
bron van kracht, inspiratie, be-
moediging voor het persoonlijke 
leven. 

Menig keer was ik als pelgrim in Lourdes en 
vergeet nooit de eerste preek die ik hoorde 
tijdens de eucharistieviering in de grot. 
Mgr. Bluyssen (†2013) sprak over wonderen 
en vroeg zich af of die nog steeds gebeuren? 
Soms genezen mensen van hun kwaal of ziek-
te, daar zijn voorbeelden van. Maar nog veel 
meer, zo zei hij, hoor ik mensen zeggen dat ze 
beter naar huis gaan. Ze kunnen er weer een 
jaar tegen. 
Dat is ook mijn ervaring, dat is wat Lourdes 
met je kan doen.

Pelgrim‐zijn betekent er voor elkaar zijn, zo‐

dat we er weer tegen kunnen!

Van harte hoop dat we met een mooie groep 
pelgrims uit onze parochie in de meivakantie 
samen deze bijzondere bedevaart kunnen 
gaan maken.
Op de achterpagina vindt u informatie over 
deze bijzondere parochie reis. 

Mariagrot te Lourdes
Foto: https://commons.wikimedia.org
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Tekst: Diaken Cor Peters

Genezingsverhalen zijn volgens een uitspraak 

van Franz Kafka ‘de bijl voor de bevroren zee in 

ons’. Ze doen onze tot ijs geworden gevoelens 

smelten. Zij openen ons zodat de hele bood‐

schap van Jezus binnen kan komen. 

 – Anselm Grün‐ 

Sprakeloosheid
“Veel mensen hebben geen taal om de eigen 
ervaringen tot uitdrukking te brengen. Er is 
sprake van een ongelooflijke sprakeloosheid. 
Nog moeilijker hebben velen het als het gaat 
om de uiting van godsdienstige gevoelens en 
gedachten”. Deze sprakeloosheid is een gege-
ven, schrijft Nico Derksen in een boek over 
“Omgang met verlangen, geheim, schaduw en 
geweld”. Hij voegt eraan toe dat dat nog geen 
verontschuldiging is voor ons om zelf sprake-
loos te worden. Bijbelverhalen vertellen pas-
send bij de concrete situatie kan een licht wer-
pen op wonderlijke gebeurtenissen. Nou 
worden Bijbelverhalen niet meer door ieder-
een gekend, of anderen zullen zeggen haal we 
God er niet bij. Het verlies, het verminderen 
van kerkelijkheid en godsdienstigheid is iets 

anders dan dat het met mensen altijd weer 
opnieuw begint. Er leeft in ieder mens een 
diep verlangen. Verlangen naar …..!?

De hele waarheid vertellen
Ik maak gebruik van gedachten uit het boven 
aangehaalde boek om deze naast de ervaring 
van het wonderverhaal van Jalila te zetten.
Het citaat van Anselm Grün betreft een bloed-
vloeiende vrouw (Marcus 5, 21-43). Ze heeft 
er genoeg van ziek te zijn, bloedvloeiend te 
zijn, altijd te moeten oppassen, niet in de buurt 

Onlangs kreeg de redactie een brief met een verhaal over een 
wonderbaarlijke gebedsverhoring met het verzoek dit te plaat‐
sen in het parochieblad. Het verhaal werd verteld tijdens het 
Maria lof in oktober 2022. We nemen dit verhaal op en diaken 
Cor Peters geeft daar een reactie bij.

Achterzijde van 
kerk in Medjugorje 

met het buitenaltaar
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Wonderverhalen en verlangen naar toekomst

van mensen (mannen) te mogen komen, want 
die worden onrein door haar bloedvloeien. 
Ellende genoeg. Alles wat ze had heeft ze ge-
geven, geen dokter kan haar helpen. Niets 
heeft geholpen, maar haar verlangen te leven 
is niet dood, in tegendeel. Ze benadert Jezus 
midden in de drukte van achteren en raakt 
zijn kleed aan. Ze gelooft dat dat voldoende 
zal zijn. Zo maakt ze anderen niet onrein. Het 
is Jezus niet ontgaan. Er gaat een kracht van 
Hem uit. Ze is genezen van haar aanhouden-
de vloeiing, die haar zolang isoleert van de an-
dere mensen. Op aandringen van Jezus, ver-
telt ze te midden van de grote menigte haar 
verhaal, haar hele waarheid. En Jezus zegt: 
‘Jouw vertrouwen, jouw geloof heeft je ge-
red’. Genezing en redding geven een nieuw 
perspectief.

Uitschreeuwen
De hele waarheid vertellen is altijd ook een 
verhaal van licht en schaduw. Een wonder-
verhaal, bijna altijd een genezingsverhaal, 
maakt duidelijk dat het niet om een sprookje 
gaat. 

Een ander Bijbelverhaal is de blinde bedelaar, 
(Marcus 10, 46-52) die langs de weg zit en 
hoort dat Jezus langs komt. Hij schreeuwt: 
‘Jezus zoon van David, heb medelijden met 
mij’. Dan stelt Jezus eigenlijk een retorische 
vraag: ‘Wat kan ik voor je doen?’ ‘Maak dat ik 
zien kan’. En hij ziet. En hij gaat, volgt Jezus op 
zijn weg. Deze houding van roepen, gezien 
worden, vertrouwen, bevestiging krijgen en 
bevestiging geven, wordt ook zijn levenshou-
ding. Nu gaat hij echt zien en krijgt hij te ho-
ren: ‘Ga, je vertrouwen heeft je gered’.

Gebed
Jezus is een man van gebed. Zijn leerlingen 
merken dat op en vragen Hem: ‘Heer leer ons 

bidden’. (Lukas 11,1). Hij gaf woorden als we 
ze zelf niet hebben, als we sprakeloos zijn. Hij 
geeft de leerling het gebed tot zijn Vader. ‘On-
ze Vader die in de hemel is….’. 
Op een ander moment, in Matheus 7, 7-11 le-
zen we: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt 
en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan 
worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, 
en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal open-
gedaan worden”.
Een uitnodiging om onze nood in Gods hand 
te leggen, omdat je je leven ervaart als een 
wonder van God. En natuurlijk willen we dat 
God ons en nog veel meer gebeden verhoort. 
Maar het is niet ‘mijn wil, maar Uw wil die zal 
geschieden’. Durven te verlangen, in groot 
vertrouwen, dat God geeft wat goed voor mij 
is. Zo bidden we ook op voorspraak van hei-

ligen, Maria de Moeder van Jezus in het bij-
zonder, voor onze noden, om genezing. En ja, 
soms gebeuren er wonderlijk dingen aan men-
sen, die zichtbaar of onzichtbaar heling bren-
gen of heilzaam zijn. Ik geloof dat dit de gena-
de van God is, die ons wonderlijke dingen 
schenkt. Jezus, de Levende, is ons voorbeeld. 
Door de kracht van de Heilige Geest mogen 
wij onze levensweg gaan, hoe sprakeloos we 
soms ook kunnen zijn.

Onze briefschrijfster, Jalila, is geboren in Irak en woont ruim 15 jaar in Winterswijk. Het 
was altijd haar droom om naar de bedevaartplaats Medjugorje te gaan. 

Medjugorje is een klein dorp-
je in het oosten van Bosnië-
Herzegovina. 
Sinds 24 juni 1981 verschijnt 
Onze-Lieve-Vrouw dagelijks 
in Medju gorje. Drie van de 
zes oorspronkelijke zieners 
krijgen nog steeds dagelijkse 
Verschijningen van de Gos-
pa, zoals men Moeder Maria 
in het Kroatisch noemt.
(Meer informatie:
www.bedevaart.net) 

De moeder van de Jalila was er eerder geweest. Ook haar zoon heeft, samen met zijn 5 ja-
rige zieke dochter, een bezoek gebracht aan deze bedevaartplaats. Dank zij Maria gaat het 
nu met het meisje goed. Jalila heeft een busreis naar Medjugorje geboekt. Korte tijd daar-
voor maakt ze een lelijke val waardoor haar duim en pols op meerdere plaatsen gebroken 
zijn. Ze heeft veel pijn. Haar arm wordt ingetapet en later komt er gips omheen. De arts 
constateert vervelende botbreuken en maakt een afspraak voor 2 weken later. Ze krijgt de 
boodschap mee dat er mogelijk een operatie zal volgen. De afspraak is 5 dagen voor het 
vertrek van de bedevaart. De hevige pijn blijft. 
Ze spreekt met haar moeder over de ondraaglijke pijnen. Jalila is bang dat ze de reis, waar 
ze zo naar verlangde, niet zal kunnen maken. Moeder adviseert haar om voor het schilde-
rij van Maria van Medjugorje te gaan bidden. “Moeder Maria kan alles, heb maar geloof en 
vertrouwen”, voegt ze eraan toe. Ze doet zoals haar moeder gezegd heeft. Jalila zegt: ‘Ik 
stond ervoor, keek de Moeder Gods aan, smeekte of ik mee mocht naar Medjugorje. Ineens 
begon ik heel erg te huilen, niet van verdriet, maar van vreugde”. 
De volgende dag wordt het gips in het ziekenhuis verwijderd en de hand opnieuw gescand. 
De arts is zeer verbaasd. “Hoe kan dit? Ik heb 2 weken terug met mijn eigen ogen gezien 
hoe deze breuken eruit zagen. Nu is er niets meer te zien! Hoe kan dit?” Jalila vertelt de 
arts dat het een gebedsverhoring moet zijn geweest. Haar gebed tot Moeder Maria. De 
arts, niet gelovig, is verbaasd. Jalila is dankbaar: Dank U Mama Maria, dank U Jezus.
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Veertigdagenkalender
Scan de QR code en haal de kalender op.
Hang hem op het prikbord of leg hem op een speciaal gemaakt plekje 
ergens in huis.
Het ziet er een beetje uit als het spel Ganzenbord, maar dit is een spel 
waarbij je alleen maar kunt winnen. Misschien heb je nog wel ergens een 
mooie steen, magneet of punaise die je als pion kan gebruiken.
Je begint op 22 februari bij het eerste vakje. Het is dan Aswoensdag. 
Carnaval is voorbij en we gaan ons voorbereiden op de verrijzenis van 
Jezus. Op Aswoensdag is er een viering in de kerk speciaal voor jullie. 
Net als de grote mensen kunnen jullie een Askruisje ontvangen. Hier 
horen jullie de komende tijd nog meer over. Houd dus de 
Facebookpagina in de gaten.
Hierna ga je iedere dag een vakje verder. Als jullie goed kijken zie je 
dat de kalender 46 dagen heeft.
Dat komt omdat de zondagen niet meetellen voor de veertig dagen. 
Op deze dagen gaan we naar de kerk, luisteren we naar de verhalen 
uit de Bijbel en zijn we dankbaar voor alles wat we van God krijgen.
De dagen tussen de zondagen proberen we meer op te letten en na te denken over wat 
we doen en hebben. Kunnen we misschien wat weggeven van onze spullen? Hebben we 
alles wel nodig? Doen we wel wat Jezus graag wil dat we doen? De laatste week is een 
hele bijzondere week. Die begint op Palmzondag. Dat is de dag dat we er aan denken 
dat Jezus  de stad Jeruzalem op een ezel binnen ging en de mensen Hem juichend 
verwelkomen. Ze riepen Hosanna, zwaaide met palmbladeren en legde hun kleren als 
tapijt voor Jezus neer om overheen te lopen.
Daarna gebeurt er heel veel, boze mensen laten Jezus kruisigen en de mensen willen 
Jezus weg hebben. Maar gelukkig eindigt het niet hier want Jezus leeft nog steeds 
en dat vieren we met Pasen.
Houd je kinderbijbel maar bij de hand en zoek de verhalen op. De komende weken 
gaan we jullie nog veel meer vertellen. Houd de Facebookpagina van de parochie 
dus in de gaten.

Op weg naar Pasen
Net als we met in de Kerstviering hebben besproken blijft hetzelfde 
belangrijk.  

Jezus is onze BEST FRIEND FOREVER. #bff 

Weet je een keer niet 
wat je doen moet? 
BFF! WZJD?
Vraag je dan af
Wat Zou Jezus Doen?

Zelf ook doen? Scan de QR-code of ga naar

paulus-ludger.nl/images/jeugd/2023-pasen/

werkje_wat_kan_jij_doen.pdf

paulus‐ludger.nl/images/‐
jeugd/2023‐pasen/kalen‐
der.pdf

Zelf ook een spaardoosje ma-

ken? Scan de QR-code of ga 

naar 

paulus-ludger.nl/images/jeugd/

2023-pasen/spaardoosje.pdf

TEKEN HIER JOUW GEZICHT 
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Plezier, geloof en klimaat
gaat dat samen?

Als het weer eerste Paasdag is zullen velen van jullie weer naar één van 
de Paasvuren gaan.
Een traditie die zijn oorsprong al vele eeuwen terug kent. Eeuwen geleden 
werden de vuren aangestoken om boze geesten te verdrijven. Er werden 
vreugdedansen rondom het vuur gehouden en gevraagd om bescherming 
tegen het kwade.

Voor Christenen staat het vuur van de Paasbaak symbool voor de Verrijzenis 
van de Zoon van God, Jezus Christus, uit de dood na zijn gruwelijke 
kruisdood op Goede vrijdag.
Het kwaad in de wereld, dood, het heeft niet het laatste woord. Jezus, het 
Licht van de wereld, heeft het kwaad overwonnen door zijn verrijzenis.
Dat is een feestelijk vreugdevuur waard!
Vaak wordt er bovenop de vuurbaak en pop 
gezet die verbrand.
Deze pop moet Judas Iskariot voorstellen, een 
leerling van Jezus die Hem uiteindelijk zou 
verraden voor 30 zilverlingen. Ook dit is een 
verwijzing hoe het Licht het kwaad overwint.
De laatste jaren klinkt er ook veel kritiek op de 
paasvuren. Er zijn mensen die vinden dat er te 
veel vervuilende uitstoot vrijkomt met het 
stoken van al deze vuren.
De vervuiling wordt als een groot kwaad gezien. We hebben maar één 
aarde, en daar moeten we zuinig op zijn. Maar hoe verhoud zich dat dan 
tot het vieren van de overwinning van het licht op het donker van het 
kwaad? Aan een vuur kun je je warmen, het brengt gezelligheid en geeft 
licht. Alles wat God voor ons heeft bedoeld. Hij wil licht, een baken in ons 
leven zijn. Dat mogen we vieren met Pasen.
Maar aan een vuur kun je je ook verbranden als je er te dichtbij staat.
En de rook, die kan je verstikken en vervuilen.
En juist dit laatste wil God niet. God wil met zijn vuur van Liefde ons 
verwarmen en niet verstikken. Net als bij het paasvuur is daar soms stille 
afstand voor nodig. Stilte en afstand om ons eigen leven te overzien wat 
er goed en fout gaat om ons hierna te warmen aan het vuur van Zijn 
aanwezigheid. En de mening of de paasvuren mogen nog aangestoken 
mogen worden en wel of niet te vervuilend zijn? Ik brand mij er niet aan. 
Dat is een afweging die we met elkaar moeten nemen en verantwoord 

mee om moeten gaan. Voorop staat dat we 
allemaal op een schone aarde willen leven, 
een aarde zoals God Hem met zijn schepping 
heeft bedoeld.
Willen jullie met mij delen of jullie geloof, 

plezier en klimaat samen vinden kunnen 

gaan en wat dit voor jullie betekent?

Laat het mij weten op

s.meijerink@paulus‐ludger.nl

Veertigdagentijd

Woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd.
De veertigdagentijd is de voorbereidingstijd voordat we Pasen vieren.
De veertigdagentijd begint de woensdag na carnaval.
Feesten mag en dat is ook heel leuk.
Maar feesten is niet het enige.

De woensdag na carnaval noemen we Aswoensdag.
Op Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd, krijg je 
een kruisje met as op je voorhoofd. Dit askruisje herinnert je er-
aan, dat je spullen (computer, geld) niet het belangrijkste zijn. Het 
belangrijkste is wat we doen: elkaar helpen, bidden, naar de ver-
halen over God luisteren.

Jongeren en ouderen kiezen er soms voor om 40 dagen te vasten.
Voor de één betekent dit minder eten, voor iemand anders geen 
of minder social media bekijken.

Weer iemand anders kiest er voor om iemand te bezoeken die een-
zaam is of vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie of zorgin-
stelling.
Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.
Iedereen kan iets bedenken wat bij hem of haar past.
Waar het om gaat dat we ons bestaan niet af laten hangen van 
spullen of gewoontes maar tijd nemen om te ontdekken wat God 
voor ons betekent en wat wij kunnen doen om te leven zoals God 
het van ons wil. Hem de regie geven van ons leven.
Maar wat betekent de veertigdagentijd voor jullie? Wat vinden 

jullie belangrijk om te doen of niet te doen in de veertigdagentijd.

Ik hoor het graag van jullie.

Met jullie tips, ervaringen en suggesties kunnen jullie ook ande‐

ren inspireren.

Laat het mij weten en stuur je reactie naar s.meijerink@paulus‐

ludger.nl

De mooiste reacties publiceren we op Facebook

Houd de Facebookpagina van de parochie dus in de gaten.
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WEEKENDVIERINGEN WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website www.paulus-ludger.nl

WEEKVIERINGEN

Beltrum
za 11 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 25 feb, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Eibergen
za 11 feb, 19:00u., Rozenkrans bidden
Werkgroep

zo 19 feb, 10:30u., Eucharistie
Priester A. Baak

Groenlo
zo 12 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 18 feb, 17:30u., Woord- en gebed
Pastoor H. de Jong

zo 19 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 26 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde
zo 12 feb, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 19 feb, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 26 feb, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelde
za 25 feb, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënvelde
zo 12 feb, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

zo 26 feb, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Janssen

Meddo
za 11 feb, 19:00u., Woord- en gebed
Anne Marie Hörning en Nelly Raben

za 25 feb, 19:00u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Lidy Dorsthorst

Neede
zo 12 feb, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Rekken
zo 26 feb, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk
zo 12 feb, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

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

za 25 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten
zo 19 mrt, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum
za 4 mrt, 19:00u., Woord- en communie
Werkgroep

za 11 mrt, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 25 mrt, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Bredevoort
za 11 mrt, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Eibergen
za 4 mrt, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

za 18 mrt, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo
zo 5 mrt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C. 
Roetgerink

zo 12 mrt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 19 mrt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 26 mrt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld
zo 19 mrt, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde
zo 5 mrt, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 12 mrt, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 19 mrt, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 26 mrt, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Lievelde
zo 12 mrt, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

zo 26 mrt, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Meddo
za 11 mrt, 19:00u., Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Ida Beekman

za 25 mrt, 19:00u., Woord- en gebed
Leo Zieverink en Nelly Raben

Rekken
zo 12 mrt, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

Winterswijk
za 4 mrt, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 12 mrt, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

zo 26 mrt, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

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

za 25 mrt, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten
zo 9 apr, 9:30u., Oecumenisch
Ds. Zeldenrijk en werkgroeplid

Beltrum
zo 2 apr, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

zo 9 apr, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

za 22 apr, 19:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Bredevoort
zo 9 apr, 9:30u., Oecumenische
Werkgroep

Eibergen
za 1 apr, 19:00u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

zo 9 apr, 10:30u., Woord- en communie
Diaken C. Peters

za 15 apr, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo
zo 2 apr, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C. 
Roetgerink

za 8 apr, 20:30u., Eucharistie
Pastoraal Team

zo 9 apr, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 16 apr, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C. 
Roetgerink

zo 16 apr, 11:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster C. 
Roetgerink

zo 23 apr, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Harreveld
zo 9 apr, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde
zo 2 apr, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 9 apr, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 16 apr, 11:00u., Eucharistie
Vicaris H. Pauw

zo 23 apr, 11:00u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink
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WEEKENDVIERINGEN - VERVOLG

WEEKVIERINGEN

Lievelde
zo 9 apr, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

za 22 apr, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariënvelde
zo 2 apr, 9:30u., Woord- en gebed
Mw. A. Wopereis

zo 9 apr, 9:00u., Woord- en gebed
Mw. A. Janssen

Meddo
zo 2 apr, 9:30u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Nicole te Brake

zo 9 apr, 9:30u., Woord- en gebed
Leo Zieverink en Henriëtte Zieverink

za 22 apr, 19:00u., Woord- en gebed
Ellen Klitsie en Lidy Dorsthorst

Neede
zo 2 apr, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

zo 9 apr, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Winterswijk
za 1 apr, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 9 apr, 9:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

Zieuwent
zo 9 apr, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 22 apr, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Weekendvieringen per datum
za 11 feb: Beltrum, Eibergen, Meddo, Zieuwent
zo 12 feb: Groenlo, Lichtenvoorde,

Mariënvelde, Neede, Winterswijk
za 18 feb: Groenlo
zo 19 feb: Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde
za 25 feb: Beltrum, Lievelde, Meddo, Zieuwent
zo 26 feb: Groenlo, Lichtenvoorde,

Mariënvelde, Rekken

za 4 mrt: Beltrum, Eibergen, Winterswijk
zo 5 mrt: Groenlo, Lichtenvoorde

za 11 mrt: Beltrum, Bredevoort, Meddo,
Zieuwent

zo 12 mrt: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde,
Rekken, Winterswijk

za 18 mrt: Eibergen
zo 19 mrt: Aalten, Groenlo, Harreveld,

Lichtenvoorde
za 25 mrt: Beltrum, Meddo, Zieuwent
zo 26 mrt: Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde,

Winterswijk

za 1 apr: Eibergen, Winterswijk
zo 2 apr: Beltrum, Groenlo, Lichtenvoorde,

Mariënvelde, Meddo, Neede
za 8 apr: Groenlo
zo 9 apr: Aalten, Beltrum, Bredevoort, Eibergen,

Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, 
Mariënvelde, Meddo, Neede, Winterswijk, 
Zieuwent

za 15 apr: Eibergen
zo 16 apr: Groenlo, Lichtenvoorde
za 22 apr: Beltrum, Lievelde, Meddo, Zieuwent
zo 23 apr: Groenlo, Lichtenvoorde

Aalten
Iedere donderdag om 9:00 uur, uitgezonderd 
de eerste donderdag van de maand, een och-
tendgebed in de Oude Helenakerk.

Beltrum
Op woensdag 15 en 22 feb., 1 en 15 mrt. en 5 
en 19 apr. is er om 9:30 uur een viering in de 
OLV Tenhemel op ne ming kerk.

Eibergen
Op donderdag 16 feb., 2 en 16 mrt en 20 apr. 
is er om 9:00 uur een viering in de H. 
Mattheuskerk. Op de eerste don derdag van 
de maand is er van af 8:30 uur aanbidding van 
het Allerheiligste.

Groenlo
In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag 
met uitzondering van 21 mrt. om 9:00 uur een 
och tend viering met om 8:30 uur het bid den 
van de rozenkrans.
Iedere vrijdag, uitgezonderd 7 apr., is er om 
9:00 uur een viering met om 8:30 uur de aan -
bidding van het Allerheilig ste.
Op woensdag 8 en 22  feb., 8 en 22 mrt. en 12 
apr. is er om 19:00 een Taizé-vredesgebed.

Lichtenvoorde
Elke dinsdag om 11:00 uur rozenkransbidden, 
de eerste dinsdag van de maand in de kerk, 
de overige dinsda gen in de Ludgerzaal.
Gebedsgroep: woensdag 1 mrt. en 19 apr. om 
14:00 uur Eu cha ris tie viering met pastoor H. 
de Jong.
Op donderdag 16 feb.,  16 mrt. en 6 apr. een 

oecumenische viering van Careaz met voor -
ganger ds. Brigitte Caminada.

Neede
Op dinsdag 14 feb., 14 mrt. en 11 apr. is er om 
9:00 uur een eucharistieviering met pastoor 
H. de Jong.

Rietmolen
Op donderdag 9 feb., 9 mrt. en 13 apr. is er 
om 9:00 uur een eucharistieviering met pastoor 
H. de Jong.

Winterswijk
In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op woens-
dag, uitgezonderd 22 feb., om 9:30 uur een 
ochtendviering plaats in de kapel.
In de H. Jacobuskerk wordt iedere donder-
dag om 15:00 uur de rozenkrans gebeden.

Zieuwent
In de Werenfriduskerk is op woensdag 15 feb., 
1, 15 en 29 mrt en 12 apr. om 9:30 uur een 
woord- en communieviering in de kerk, 
voorganger mevr M. Beerten.

Carnavalvieringen
Beltrum, 10 feb, 13:30 uur, door werkgroep 
en school
Harreveld, 17 feb., 19:00 uur, door werkgroep
Groenlo, 18 feb.,  17:30 uur, pastoor De Jong

Aswoensdag, 22 februari
Aalten, 19:00 uur, Woord en gebed,dhr J. Droste
Beltrum, 19:00 uur, Woord en Communie, 
pastoraal werkster C. Roetgerink
Groenlo, 9:30 uur, Eucharistie, pastoor H. de 
Jong en diaken C. Peters
Groenlo, 16:00 uur, Woord en gebed, pastoor 
H. de Jong en past. werkster C. Roetgerink
Winterswijk, Woord en Communie, 19:00 uur, 
Diaken C. Peters

Witte Donderdag, 6 april
Groenlo 19:00 uur, Eucharistie,pastoraal team, 
met voetwassing

Goede Vrijdag, 7 april
Aalten, 14:30 uur, Viering rond het Kruis, dhr. 
H. de Graaf en dhr. J. Droste
Groenlo, 15:00 uur, Kruisweg, werkgroep
Groenlo, 19:00 uur, Gebedsviering, pastoraal 
team
Harreveld, 15:00 uur, Kruisweg, werkgroep
Lichtenvoorde, 15:00 uur, Kinderviering Kruis-
weg, pastoraal werkster C. Roetgerink
Mariënvelde, 15:00 uur, Kruisweg, mw. A. 
Wopereis
Meddo, 19:00 uur, Kruisweg, Nelly Raben en 
Monique te Kiefte
Neede, 15,00 uur, Kruisweg, werkgroep
Winterswijk, 15:00 uur, Kruisweg, werkgroep

Tweede paasdag, 10 april
Groenlo, 9:30 uur, Eucharistie, pastoor H. de 
Jong
Lichtenvoorde, 11:00 uur, Eucharistie, pastoor 
H. de Jong
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Aalten - H. Helena
Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten
T: 06-129 322 10
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 10:00 - 11:00 uur, Ludgerstraat 64
Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming
Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum
T: 0544-48 21 11
E: beltrum@paulus-ludger.nl
Bank: NL13 RABO 0105 5020 65
Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en 
één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

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

Eibergen - H. Mattheus
Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen
T: 0545-47 13 54
E: eibergen@paulus-ludger.nl
Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: vrijdag 14:00 - 15:00 uur 
Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels de Vrught

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

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: eerste maandag van de maand 18:00 - 19:00 uur
Contact beheercommissie: Vincent Bokkers

Lichtenvoorde - H. Bonifatius – H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde 
T: 0544-37 13 66
E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl
Bank: NL84 RABO 0336 1153 77, 
Kerkbalans: NL62 RABO 0336 1153 85
Secretariaat: donderdag 10:00 - 12:00 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

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

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

Meddo - H. Johannes de Doper
Goorweg 4, 7104 BA Meddo
T: 0543-56 96 55
E: meddo@paulus-ludger.nl
Bank: NL92 RABO 0132 3055 26
Secretariaat: dinsdag 9:30 - 10:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Lanting

Neede - H. Caecilia
Borculoseweg 43, 7161 GR Neede
E: neede@paulus-ludger.nl
Bank: NL31 RABO 0135 6000 65 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 voor kerkbijdragen
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Sjaak Ots
Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken
T: 0545-43 13 69
E: rekken@paulus-ludger.nl
Bank: NL57 RABO 0113 6017 43
Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

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

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

Winterswijk - H. Jacobus
Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T: 0543-51 21 58
E: winterswijk@paulus-ludger.nl
Bank.: NL24 RABO 0371 2191 08. 
Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: di, do en vr 10:00 - 11.00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus
Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent
T: 0544-35 13 18 
E: zieuwent@paulus-ludger.nl
Bank: NL61 RABO 0160 0911 52, Giro: NL19 INGB 0000 8800 50
Secretariaat: dinsdag 13:00 - 14:00 uur in het Parochiehuis.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

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

Vieringen
Woe. 22 febr. 19.00 uur Aswoensdag

voorganger pastor Droste.
Zo. 19 mrt. 09.30 uur 

Viering Zondag Laetare in de 40 dagentijd: 
voorganger Hans de Graaf

Vrij.  07 april 14.30 uur
Rond het Kruis. Op de R.K. Begraafplaats bij 
het station óf bij slecht weer in de Oude He-
lenakerk.
Voorgangers: pastor Droste en Hans de Graaf.

Zo. 09 april 9.30 uur Paasviering. Zo mogelijk 
in Oecumenisch verband.

Voorgangers Ds. H.J.  Zeldenrijk en een van 
de R.K. voorgangers.

Zo. 30 april 9.30 uur 4e zondag van Pasen.
Voorganger pastor Droste.

Ochtendgebed: iedere donderdagmorgen om 
9.00 uur behalve op de eerst donderdag v.d. 
maand. 

Secretariaat
Graag willen we nog eens wijzen op de aan-
wezigheid van de geloofsgemeenschap Aal-
ten, H. Helena: Postadres: Ludgerstraat 64, 
7121 EM Aalten - T: 06 -129 322 10 -  
E: aalten@paulus-ludger.nl
Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. R.K. 
HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat geopend op vrijdag 10:00 - 11:00 
uur, Ludgerstraat 64. 
Via de zij/achteringang is het secretariaat aan 
de Ludgerstraat in de Zuiderkerk te bereiken. 
Ook staat daar de koffie klaar en is er  tijd voor 
een praatje.

Aswoensdag
Het Is een oud en vertrouwd gebruik om de 
Veertigdagen- of Vastentijd te beginnen met 

het ontvangen 
van een as-
kruisje op je 
voorhoofd, op 
Aswoensdag. 
Nu we geen ‘ei-
gen’ kerk meer 
hebben, is het 

telkens weer puzzelen hoe en wanneer we de 
voor ons belangrijke feesten kunnen vieren. 
Op zondag 19 maart kunnen we weer in de 
Oude Helenakerk terecht, op de vierde zon-
dag van de Veertigdagentijd. Maar zouden we 
op 22 februari ook Aswoensdag kunnen vie-
ren? De kerk is dan vrij, maar wie zouden er 
dan komen? Want voor een askruisje moet je 
echt naar bijvoorbeeld  Lichtenvoorde of 
Groenlo.
Niet iedereen kan daar naar toe. Maar we kun-
nen de Vastentijd misschien ook zonder as-
kruisje beginnen. Jezus zegt immers: Als je 
vast, laat dat dan niet aan de mensen merken, 
maar was je gezicht en zalf je hoofd! Want 
vasten doe je voor God, niet voor de mensen.
Op woensdag 22 februari willen we daarom 
samen nadenken over wat vasten anno 2023 
kan betekenen, als startpunt van de weg naar 
Pasen. De viering begint om 19.00 uur, in de 
Oude Helenakerk. U en jij bent van harte wel-
kom!

Jos Droste

Bidden we samen
Voor alle zieken en eenzamen in onze geloofs-
gemeenschap en wensen wij hen alle kracht 
en sterkte toe, die ze nodig hebben om een 
ziekte/gemis te doorstaan.
Samen hopen we op herstel en gezondheid.

Banneux
Ook in 2023 hopen wij weer met een vijfdaag-
se bedevaart naar de maagd der armen in Ban-
neux N.D. te kunnen gaan en wel van vrijdag 
19 mei t/m dinsdag 23 mei samen met het bis-
dom Den Bosch én van vrijdag 6 oktober t/m 
dinsdag 10 oktober alleen het bisdom Utrecht/
Groningen.
Inlichtingen hierover en opgave voor deelna-
me is mogelijk bij:
Joke Hubers tel. 0543-471018

Een vrijwilliger
Hallo mijn naam is Chantal Lodewick -Sonde-
ren getrouwd met Willie en samen hebben 
wij 4 kinderen in de leeftijd van 23, 22, 19 en 
16 jaar.
Onze kinderen genoten hun lagere schooltijd 
op de St. Jozefschool in Aalten.
In de R.K. St. Helenakerk die schuin tegen-
over de school staat hebben wij onze kinde-
ren laten dopen, kregen zij de Eerst H. Com-
munie en het H. Vormsel toegediend. Door 
mee te helpen aan vieringen, een van onze 
dochters zong in het kinderkoor en door the-
ma-avonden te bezoeken bleef ik in verbin-
ding met de kerk. Vroeger als kind ben ik heel 
lang misdienaar geweest, deed ik op zon-
dagmorgen de kinderoppasdienst en zong ik 
in een jongerenkoor. 
Op een gegeven 
moment na af -
loop van de eer-
ste H. Communie 
van de jongste 
dochter werd ik 
gevraagd of ik 
lectrice wilde 
worden. Er kwam 
naar voren dat ik 
een mooie, dui-
delijke en heldere stem heb en ook op de kerk-
radio goed te verstaan ben.
Inmiddels ben ik nu al ruim 8 jaar lectrice in 
de geloofsgemeenschap Aalten en tussentijds 
heb ik ook goed een jaar deel uitgemaakt van 
de pastoraatgroep en van de kerstviering-
groep. 
Nu de kerk medio juni 2022 gesloten is duurt 
het langer voordat je aan de beurt bent als 
lectrice, omdat er niet zo veel R.K. vieringen 
meer zijn. Jaarlijks ongeveer 1 viering per 
maand in de Oude Helenakerk. 
Als de viering om 9.30 uur begint dan ben ik 
om 9.00 uur aanwezig en bereidt me voor.  
Het secretariaat heeft een map klaar gelegd 
voor de lectrice met het welkomstwoord bij 
aanvang van de viering, de voorbeden en mis-
intenties, aankondiging en doel van de collec-
te  en de mededelingen aan het eind. Vooraf 
aan de viering lees ik in de sacristie de eerste 
en tweede lezing uit de bijbel door, neem met 
de voorganger het ‘hoe en wat’ door én sa-
men met de dirigent van het koor de aankon-
diging van de te zingen liederen. Vóór we de 
kerk binnengaan bidden we gezamenlijk met 
allen die meewerken aan de viering een klein 
gebed en wensen elkaar een fijne viering toe. 
In al deze jaren heb ik hele fijne mooie con-
tacten en vriendschappen opgebouwd .Het 
is heel fijn dat we er met zijn allen een mooie 
viering van kunnen maken, ieder met zijn ei-
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gen kwaliteiten en daar heb ik respect voor.
Heel leuk en fijn vind ik het aan het eind de 
mededelingen te mogen lezen, o.a. belangrij-
ke mededelingen voor de aankomende peri-
ode én dat er gelegenheid is tot gezamenlijk 
koffiedrinken na afloop van de viering.

De Voedselbank
Wilt u s.v.p. onderstaande producten bren-
gen voor de maand:
Februari: Schoonmaakartikelen.
Maart: Broodbeleg
April: Idem + Paasartikelen.
U kunt de goederen brengen naar de kast in 
het kerkelijk bureau van de PGA aan de Lud-
gerstraat 64 óf naar het Stiltecentrum onder 
de toren van de Oude Helena Kerk, daar staat 
de voedselbankmand.
Dank U voor uw bijdrage. 

In actie voor minima
Vanuit de Stichting Diaconale Hulpverlening 
in de gemeente Aalten willen we u informe-

ren over verschillende ac-
ties voor minima in de ge-
meente Aalten.
De stichting Diaconale 
Hulpverlening in de ge-
meente Aalten is een sa-

menwerking op diaconaal gebied van 8 ge-
loofsgemeenschappen in de gemeente Aalten, 
waar wij als Caritas ook bij betrokken zijn. 
Via het Meedoenpact (waarin samengewerkt 
wordt met andere organisaties zoals Figulus 
Welzijn, Aladna FM, de talentverbinder) is 
een energiefonds gestart voor mensen die 
ondanks de steun vanuit de overheid nog 
steeds met een financieel probleem te kam-
pen hebben. 

Energiefonds
Met betrekking tot de energiekosten heeft 
de gemeente Aalten een ruimhartige regeling 
opgesteld voor mensen met een laag inko-
men. De inkomensgrens voor de energietoe-
slag is omhoog gegaan tot 130% van het mi-
nimuminkomen. Ook daarboven is er nog een 
bijdrage mogelijk. Op de site van de gemeen-
te is er meer over te lezen. www.aalten.nl/
energie. 
Ook namens de stichting DHA zouden wij 
graag (financiële) hulp willen bieden, als de 
gemeentelijke regelingen niet toereikend zijn. 
Zo is bijvoorbeeld extra aandacht nodig voor 
chronisch zieken of mensen die onvoldoen-
de compensatie krijgen voor 
extra stookkosten. Als dit nodig 
is kan er contact opgenomen 
worden via info@meedoen-
pact.nl  of bel naar Figulus 
0543-47 39 93. Zij kunnen u in 
contact brengen met mensen 
die u verder kunnen informe-
ren over de eerste mogelijkhe-
den van hulp. 

Gulle gevers gezocht
Gezien de huidige energieprij-
zen gaat dit artikel over het 
energiefonds. Voor deze actie 
is natuurlijk geld nodig. We 
hebben geld in kas, maar dit 
hebben we ook nodig voor on-

ze andere projecten (o.a. zakgeldproject, het 
medisch fonds en het noodfonds). Daarom 
hoopt de stichting Diaconale Hulpverlening 
op steun vanuit onze achterban. 
Mogelijk hebt u de energiecompensatie van 
€ 190 niet nodig en wilt u dit doneren aan 
stichting DHA. Uiteraard zijn ook kleinere be-
dragen welkom!
U kunt uw gift overmaken op de bankreke-
ning NL 24 TRIO 0338 6054 60  ten name van 
stichting Diaconale Hulpverlening Aalten 
U kunt ook geven via 
onderstaande QR-code. 
Via deze ‘link’ komt uw 
gift ook ten goede van 
de stichting DHA.   

Mocht u vragen, opmer-
kingen of suggesties 
hebben dan kunt u uiteraard ook bij onze ei-
gen Caritas (Jozephien de Graaf tel. 0543 
475831) of de stichting DHA terecht.

Vriendelijke groet, Bestuur DHA 

e‐mail: info@stichting‐dha.nl

Correspondent
Jos Wessels

Restauratie kerkhof
De kerkhoven in de gemeente Aalten zijn van 
de gemeente. Zo ook het oude rooms-katho-
lieke kerkhof aan de Bolwerkweg dat al in 
1863 werd ingezegend.  Het kerkhof was 
zwaar verwaarloosd. Binnen Katholiek Kon-
takt is er een onderhoudsploeg gevormd dat 
graag aan de slag wil. Maar eerst was de ge-
meente aan zet. Er moest veel groot overbo-
dig groen worden weggehaald en enig restau-
ratiewerk worden verricht. Na enige druk van 
onze kant heeft de gemeente dit nu gedaan. 
De gemeente heeft ook de paden naar de gra-
ven verhard (zie foto) en alles ziet er netjes uit. 

BREDEVOORT

EIBERGEN
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Een bijzonder ensemble vormen de drie pas-
toorsgraven onder het kruis. Deze graven van 
de pastoors Bernardus Mulder, Henricus Ak-
kermans en Gradus Pierik zijn door de ge-
meente gerestaureerd. Zo zijn de teksten weer 
goed leesbaar en is op elk graf de foto van por-
selein vernieuwd.  Onze onderhoudsploeg po-
pelt nu om te beginnen. Er is tuingereedschap 
aangeschaft en als het weer zich ertoe leent 
gaat men aan de slag.

Correspondent
Wilhelmien Fels-de Vrught

Actie Kerkbalans
In week 14 (Goede week) zal in Eibergen de 
actie kerkbalans gehouden worden. U ont-
vangt een brief met het verzoek een bij drage 
te doen voor uw Mattheuskerk. Dui delijke 
instructies geven aan hoe te handelen. Om 
als locatie te blijven bestaan hebben we uw 
geld echt nodig daarom vragen we iedereen, 
geef aan uw kerk. Laat zien dat u betrokken 
bent en staat voor onze kerk.

Beheercommissie Eibergen

en werkgroep Kerkbalans

Pastoor Alphons Baak
Op zondag 19 februari is er in de H. Mattheus-
kerk in Eibergen een eucharistieviering die 
door pastoor Alphons Baak wordt gecele-
breerd. Alphons Baak is afkomstig uit Eiber-
gen. Hij werd 35 jaar geleden tot priester ge-
wijd en vierde zijn eerste heilige Mis in onze 
geloofsgemeenschap. Al lange tijd is hij werk-
zaam als pastoor van de parochie Westpunt 
op Curaçao. Nu is hij even in Nederland.
Wij zijn zeer verheugd hem weer terug te zien 
en dat hij met onze gemeenschap, waarin hij 

zijn roeping tot het priesterschap ontdekte, 
eucharistie wil vieren. De viering begint om 
10.30 uur. Iedereen is welkom.
Na afloop is er gelegenheid  om samen een 
kop koffie te drinken.

Beheercommissie Eibergen

EIBERGEN

De gezinsviering in Eibergen op kerstavond, was erg 
geslaagd. We hadden een kerststal met een echte baby.
Het was een mooie viering die goed bezocht is.

Correspondent
Ton Gunnewijk

Actie Kerkbalans
Geef vandaag voor de kerk van morgen

De opbrengsten uit deze jaarlijkse actie wor-
den gebruikt om te voorzien in de kosten voor 
pastores,  administratie, het onderhoud en de 
aankleding van onze basiliek, alsmede ver-
warming en verlichting.
Om alles zo goed mogelijk in stand te kunnen 
blijven houden doen wij ook een beroep op u 

en hopen opnieuw te mogen rekenen op uw 
vaste bijdrage via Actie Kerkbalans.
Uw geld zal ten goede komen aan onze H. 
Calixtus en H. Maria Moeder Gods geloofs-
gemeenschap.
Scan de QR-code om 
een bedrag over te 
maken

GROENLO
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Correspondent
Anita Spekschoor

Huldiging koorleden 
Dit gebeurde vorig jaar in de Adventsviering 
op zondag 27 november waarin Ank Wope-
reis voorging.
Rond deze tijd viert de kerk jaarlijks haar Ce-
cilliafeest en zijn er vaak huldigingen. Sint Ce-
cillia is de patrones van de muziek. Tijdens de-
ze viering werden Peter en Angela Pijnappel 
in het zonnetje gezet. Al  25 jaar zijn zij lid van 
het kerkkoor. Angela als organist en Peter als 
tenor.
Aan het einde van de viering volgde de fees-
telijke huldiging. Het woord was aan Mariet-
je Orriëns, de voorzitster van het koor. Zij las 
de onderscheidingsbrief voor van de Grego-
riusvereniging. Ook sprak ze haar waardering 
uit voor hetgeen Peter en Angela in die 25 
jaar voor het koor hebben gedaan.
De grootste wens van Angela was om eens op 
een kerkorgel te mogen spelen, dat is nu haar 
lust en leven. Het is 25 jaar geleden dat ze in 
Mariënvelde kwamen te wonen. 
Eerst op de Beenekussteeg,  
daarna op de pastorie waar ze 
het reuze naar hun zin hebben.
Wij zeggen dan ook: 'Ga zo door, 
dat is allemaal ten  gunste van 
ons koor!'
De bijbehorende onderscheiding, 
behorende bij de eremedaille in 
zilver, werd bij de jubilarissen op-
gespeld. Ook werd ze een bos 
bloemen overhandigd en de bij-
behorende oorkonde. Het offici-
ële gedeelte werd afgesloten met 

een toepasselijk gedicht van Ank Wopereis.
Hierna kon men de jubilarissen feliciteren.

Gedicht Peter en Angela
Er zijn in het leven van die dagen, 

die om extra aandacht vragen

En vandaag is er dan zo’n moment

op de eerste zondag van de advent.

Daarbij kijken we vanmorgen naar het koor, 

prachtige orgelklanken klinken door.

Daar zorgt onze Angela voor

en  Peter zingt dan als tenor!

Samen doen ze dit als 25 jaar

enthousiast, hecht met elkaar.

dienstbaar aan onze parochiekerk,

daarvoor maken ze zich sterk

Wonend op de mooiste plek van ons dorp,

hiervoor dragen ze ook  veel zorg,

nauwgezet en plichtsgetrouw

zo rondom het kerkgebouw!!

Dank je wel, Angela en Peter

en je mag allebei wel weten:

Mariënvelde is blij met jullie twee

en deelt met jullie lief en leed!

Overweging kerst
Fijn dat we hier weer bij elkaar zijn en ik weet 
niet hoe het met u gaat,  maar de tijd rondom 
kerst is toch een periode van bezinning. Va-
ker dan in andere maanden gaan je gedach-
ten dan uit naar het jaar dat achter ons komt 
te liggen en dan denk je:  Wat heeft het mij ge-
bracht? De donkere dagen nodigen ons ook 
daartoe uit. Een bezinning op het leven!  Je 
kunt het hele jaar door wel zulke overpein-
zingen doen, maar ze zijn nooit zo intens als 
in de kersttijd.
Hier op de tafel liggen 2 kerstballen, een mooie 

glimmende gave bal, maar ook kerstballen in 

scherven, met barsten dus!  Daar wil ik u graag 

over vertellen.

Er worden verschillende verhalen met Kerst-
mis verteld. De Bijbelverhalen, die we dan ho-
ren. Maar nog mooier is ons eigen verhaal van 
de glimmende kerstbal aan de altijd groene 
boom.: Het verhaal over een wereld die mooi 
is en rond, als de zon en de maan, helemaal 
gaaf. Astronaut Andre Kuypers vertelde laatst 
hoe indrukwekkend de aarde is vanaf de maan 
gezien als een schitterende kerstbal, maar 
ook zag hij hoe klein en broos onze aardbol 
is, hoe je vanuit de ruimte bijna met het blo-
te oog kunt zien wat de gevolgen zijn van ons 
energieverbruik. Hij is een wetenschapper 
die bezorgd is om onze breekbare aarde en 
vraagt ons om onze aarde in goede staat ach-
ter te laten voor ons nageslacht. 
Onze aarde als een mooie glimmende kerst-
bal..Zo zien we, zo dromen we ons leven graag, 
als een wereld die helemaal af is en gezien 
mag worden: een gezond lichaam, een baan 
die respect afdwingt, een huis dat helemaal 

MARIËNVELDE
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Correspondent
L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Openlucht kruisweg
Op Goede vrijdag wordt, bij goed weer, om 
15:00 uur de Kruisweg gehouden bij de prach-
tige statiemuur op het kerkhof achter de H. 
Agathakerk in Harreveld. Deze zal wederom 
gezamenlijk verzorgd worden door de geloofs-
gemeenschappen van Harreveld, Zieuwent 
en Mariënvelde. Het lijdensverhaal van Chris-
tus wordt, in woord en gezang, tot leven ge-
bracht door voorganger, 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 zo-
ver bekend, oorspronkelijk rond 1700 ver-
vaardigd en stonden in een Duitse kerk. Bij-
na 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 ge-
zorgd voor enkele zitplaatsen. Bij regen wij-
ken we uit naar de bijzondere wand-geschil-
derde Kruisweg in de St. Agathakerk. We 
nodigen iedereen van harte uit om deel te ne-
men aan deze bijzondere Kruisweg op Goe-
de Vrijdag. Na afloop is er gelegenheid elkaar 
nader te ontmoeten met koffie / thee in de 
fraai onderhouden pastorietuin (bij goed weer; 
anders in de kerk).

HARREVELD
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naar onze zin is, een kring van relaties, alles 
ongebroken, een gave eenheid. En een super 
relatie met onze kinderen en kleinkinderen.
Maar hoe anders is het leven zelf, als het ge-
leefd wordt. Daar hoef ik u niks over te ver-
tellen. Mensen met levenservaring hier aan-
wezig weten dat niemand ontkomt aan de 
barsten en scheuren in het leven. Zij, zoals u, 
zijn de dragers van ervaringen van omgaan 
met tegenvallers, van moed houden en er iets 
van maken. U kunt jongeren leren om te gaan 
met onzekerheden. Zij leven dan met die ge-
deelde wijsheid verder. Zo hebben we elkaar 
nodig, jong en oud! 
Maar dan die kerstballen weer!
In die gave wereld van geluk leefden we ook 
met Kerstmis in onze kindertijd, misschien 
herinnert u zich het zelf ook nog:  Met kerst 
ging thuis de haard aan, we kregen eigenge-
bakken krentenbrood,  pudding met slagroom 
en daarbovenop kersen die moeder zelf ge-
weckt had. Er lagen rode linten over de tafel 
en de kandelaars van de schouw stonden tus-
sen het zondagse servies. Er was een ereplaats 
voor het stalletje dat vader zelf getimmerd 
had. We speelden samen rond de tafel spel-
letjes. Kerstmis was een huis vol licht, gebor-
gen zijn in een warm nest. Met Kerstmis voel-
de je dat het leven goed was, dat mensen liever 
waren en de wereld mooi was. En als kind leer-

de je dat het Kindje in de kribbe zo’n wereld 
wilde, een wereld waar alles goed was en voor 
iedereen even gelijk.
Maar zie je als kind de scherven,  de gebro-
kenheid van het leven wel ?
Later heb ik geleerd, hoe wij mensen in ons 
persoonlijk leven getroffen kunnen worden 
door lijden, verdriet in welke vorm dan ook, 
maar dat we dan proberen om weer de veer-
kracht vinden om op te staan en zo de brok-
ken en scherven weer op te rapen.
Later heb ik geleerd hoe het Kindje in doeken 
gewikkeld, uit de doeken is komen doen, hoe 
zo’n wereld van vrede en geluk, er voor ieder-
een zou kunnen komen.
Later heb ik geleerd, dat het Kind van Bethle-
hem,  van de wereld een veilig thuis wilde ma-
ken.
Later heb ik geleerd dat wij het zelf kunnen  
om in eigen omgeving een warme wereld van 
vrede enigszins te bewerkstelligen dat we de 
scherven enigszins aan elkaar moeten lijmen.
Later heb ik geleerd dat deze Man  van Naza-
reth een kerk wilde, die naastenliefde predikt, 
een geloof dat zelfs aan menselijk lijden zin 
geeft. Een geloof dat armen, onderdrukten 
en verschoppelingen zalig verklaart. Een ge-
loof dat niemand uitsluit.
Later heb ik geleerd dat onze  kerk een kerk 
van liefde, barmhartigheid en vergeving zou 

moeten zijn. Niet een kerk van zwart- denken 
waar het grijze gebied volledig ontbreekt. Na-
tuurlijk zijn er ook barmhartige bisschoppen 
en priesters, maar ze zwijgen vaak uit eigen 
lijfsbehoud.
Later heb ik geleerd dat iedereen die uitge-
sloten wordt, diezelfde liefdevolle deken ver-
dient die Jezus voor iedereen heeft bedacht 
toen Hij zei:  Ik ben niet gekomen om de we-
reld te oordelen! Oordeelt niet opdat Gij niet 
geoordeeld wordt! ( Mattheus 7,1) Het zijn 
uitspraken die de kern van ons evangelie raken.
Nu heb ik geleerd dat wijzelf die kerk zijn, er 
samen wat van moeten blijven maken! 
Nu heb ik geleerd dat dat kleine Kind met 
Kerstmis de juiste Boodschap heeft gegeven: 
Hij vraagt of we Herder willen zijn voor el-
kaar, of we als koningen willen knielen bij wie 
klein en kwetsbaar zijn en of we onze rijkdom 
willen delen en met onze talenten goed wil-
len doen aan anderen.
Laten we de scherven en barsten van ons le-
ven bij elkaar rapen en nu bij de kribbe leggen 
en Jezus vragen om ons daarbij een leven lang 
te helpen zodat wij hem kunnen volgen, want 
hij deelt met liefde onze gebrokenheid. Amen

Ank Wopereis

Correspondent
Joep Dorsthorst

Sprong in het diepe
Het was en is nog steeds wennen aan de po-
sitie waarin wij verkeren. De kerk is aan de 
Goddelijke eredienst onttrokken???  Hoe lan-
ger je daarbij stil staat hoe onwerkelijk je dit 
gaat vinden.
De positie waarin we als geloofsgemeenschap 
zijn terecht gekomen is moeilijk te aanvaar-
den. Met een lectorengroep van 10 personen 
welke voorgingen in woord- en communie-
vieringen is daar in de nieuwe situatie om nog 
de communie uit te reiken hier geen plek meer 
voor. In de woord- en gebedsvieringen moe-
ten we iedere keer weer uitleggen dat daar-
voor geen ruimte meer is om de communie te 
ontvangen. 
Dit mag niet meer. Zo voelen we dat ook.
Wij zullen dus elders naar toe moeten om de 
communie te ontvangen. Voor velen zal dit 
een moeilijke opgave zijn omdat zij dit met na-
me niet gewend waren. Een aantal hebben al 
een andere keuze gemaakt en volgen op de 
zondagmorgen via de tv-uitzending of kerk-
dienst gemist een eucharistieviering.
Mede dankzij de medewerking van het da-
mes- en herenkoor en de inzet van de voor-
gangers zijn er nu nog twee viering in de maand. 
De opkomst kan altijd beter maar het is een 

vaste kring die naar deze vieringen komen. 
Vanaf januari zijn er veranderingen op komst. 
De eerste kerkbanken en de staties zijn weg-
gehaald waardoor er in de ene helft er geen 
banken meer aanwezig zijn. 
Deze vrije gemaakte ruimte is nodig om te be-
ginnen met de verbouwing van de kerk. Ach-
ter in de kerk wordt er ruimte gemaakt voor 
een garderobe en toiletruimte. 
De koper van de kerk de heer Annen en zijn 
medewerkers zijn druk bezig om één en an-
der voor te bereiden en te starten met de 
werkzaamheden. Hij is ervan overtuigd dat 
er op den duur weer behoefte zal zijn aan kerk-
gebouwen. Daarvoor zet hij zich ook in.  Er is 
ons toegezegd dat er tijden de werkzaamhe-
den de woord- en gebedsvieringen en oecu-
menische diensten gewoon door kunnen gaan. 
Dit is ook voor de continuering van deze dien-
sten van groot belang. Van groot belang daar-
bij is ook dat mensen blijven komen naar on-
ze vieringen. Dat zij betrokken blijven. Wanneer 
zij afhaken is het gebeurd met onze vieringen 
en zal ook het koor moeten stoppen. 
Dat willen wij als geloofsgemeenschap toch 
niet? Zondagmorgen 15 januari jl. was er in 
Groenlo een eucharistieviering met als voor-
ganger kardinaal Eijk. Hij is een groot voor-
stander van het alleen nog vieren van de Eu-
charistie. In deze viering ontmoeten wij Jezus 
Christus zelf.

Vanaf 2028 is het niet meer mogelijk om in 
het weekend nog woord en communie-vie-
ringen te houden. Discussie daarover is blijk-
baar niet meer mogelijk. Van ons wordt alleen 
nog gevraagd hoe we daar naartoe een ande-
re invulling aan zullen geven. 
Wij troosten ons met de gedachte dat God 
overal aanwezig is en ook daar is waar we Hem 
nodig hebben. Ook in ons kerkgebouw en in 
onze geloofsgemeenschap zal Hij dus aanwe-
zig zijn om te luisteren naar al onze wensen 
en moeilijke momenten in ons leven. 

MEDDO
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Correspondent
Eric Huitink

Voortgang verbouw
De R.K. Kerk van de locatie H.H. Martelaren 
van Gorcum is voor ruim een jaar terug aan 
de eredienst onttrokken en verkocht aan de 
Stichting behoud kerkgebouw Martelaren 
van Gorcum.
De plannen voor verbouw van de kerk zijn 
volop in ontwikkeling, alleen door de toene-
mende bouw- en energiekosten is er even een 
pas op de plaats gemaakt om te bekijken hoe 
we hier het best mee om kunnen gaan.
Het kerkgebouw draagt nu de naam Kerk op 
het Kip, refererend naar de buurtschap in Rek-
ken waar de kerk staat. 

Caeciliaviering
Wij hebben in onze locatie een actieve werk-
groep vieringen die samen met onze koren 
circa twee keer per maand een viering ver-
zorgen in onze kerk, maar ook medewerking 
verlenen aan oecumenische vieringen samen 
met de NH gemeente in de Antoniuskerk.

Afgelopen zondag, 20 november is in de Kerk 
op het Kip de St. Ceaciliaviering gehouden, 
dit is de beschermpatroon van de koorzan-
gers en in deze vieringen worden de koorzan-
gers gehuldigd.
Namens de beheercommissie van onze loca-
tie te Rekken hebben Jos Scholte van Mast 
en Eric Huitink de jubi-
lerende koorleden ge-
huldigd.
Dit waren:
12 ½ jaar: Annie Aver-
dijk – te Vaarwerk en 
Lil de Klerk - Keller;
40 jaar: Annie Scholte 
van Mast – Schu-
rink ,Wilhelmien 
Scholte van Mast – Le-
ferink en  Wilhelmien 
Winkelhorst – Karne-
beek;
50 jaar:Jan Nienhaus.
Zij hebben allen de 
kerkelijke onderschei-
ding ontvangen, een 

eremedaille met draaginsigne van De St. Gre-
goriusvereniging.
Daarnaast willen we het komende jaar begin-
nen met het houden van vieringen in het Los 
Hoes, dit in verband met de hoge stookkos-
ten om de kerk op temperatuur te houden. 

REKKEN

De groep jubilerende koorleden, alleen mevr. Lil de 
Klerk was helaas niet aanwezig bij de uitreiking

Correspondent
Hemmy Severt

Vragender kerstsfeer
Donderdagavond 22 december heeft de ba-
sisschool Antonius samen met de R.K. Ge-
loofsgemeenschap St. Antonius van Padua 
een erg mooie kerstwandeltocht gehouden.
Hoewel het behoorlijk regende kwamen de 
kinderen, samen met ouders, opa’s en oma’s 
en vele andere belangstellenden samen bij de 
school om deze bijzondere tocht te lopen.
Kinderen met allerlei lampjes en zaklantaarns 
liepen de door waxinelichtjes gemarkeerde 
route door het dorp. Iedereen kreeg een rou-
te van de “wachters” om vervolgens veertien 
plekken te bezoeken waar door de leerlingen 

van groep 7/8 
het kerstver-
haal werd uit-
gebeeld. 
Zo liepen er 
onder andere 
herders en 
schapen en 
hoorden we 
midwinter-
hoorns. 
Ook werd er 
live getrom-
meld, gitaar 
gespeeld en 
kerstliederen 

gespeeld en meegezongen. In twee verlichte 
kerstbomen konden de kinderen hun kerst-
wensen ophangen.
De kerstgroep uit de voormalige kerk is weer 
teruggekeerd in Vragender en heeft onder-
dak in een bijzonder mooie nieuwe kerststal. 
Men warmde zich aan vuurkorven en genoot 
van lekker warme chocoladedrank met een 
kerstkransje. Een aantal kinderen had lekke-
re hapjes gemaakt.
Aan het einde van de tocht lag een heuse ba-
by vredig slapend het kindje Jezus uit te beel-
den. Erg mooi en vertederend.
Een bijzonder leuk evenement wat vraagt om 
herhaling. Dit alles in een fijne samenwerking 
tussen basisschool en R.K. geloofsgemeen-
schap en natuurlijk de vrijwilligers en de jon-
ge acteurs, actrices en muzikantjes van de 
school.
Veel dank aan de mensen en verenigingen die 
onderdak boden voor de veertien items van 
de tocht. Een extra bedankje is er voor de bou-

wer(s) van de geweldig mooie nieuwe stal. 
Werkelijk een erg fraai bouwwerk. Nu nog in 
een tijdelijke locatie opgesteld en aansluitend 
daar ook in opslag zal het, na de realisatie van 
de “Kapel onder de Toren” daar zijn definitie-
ve plek krijgen.
Vragender leeft, de R.K. geloofsgemeenschap 
leeft en we zetten samen met basisschool de 
schouders eronder nu en in de toekomst ten 
behoeve van de leefbaarheid van ons dorp op 
de Vragender bult.
Nogmaals heel veel dank aan alle vrijwilligers 
die e.e.a. hebben mogelijk gemaakt.
Basisschool Antonius en R.K. geloofsgemeen‐

schap St. Antonius van Padua Vragender

Kerstwandeltocht 
Wij de kinderen van de basisschool Antonius 
uit Vragender, hebben met de parochie een 
kerstwandeltocht georganiseerd, iedereen 
die het leuk vond mocht meelopen. De drank-
jes en het snoep werd verzorgd door de pa-
rochie, en de hapjes door de ouderraad. De 
kinderen groep 7/8 speelde de figuren, bij-
voorbeeld Jozef( Jara ter Heide) en Maria (Ma-
re van der Linden). Kindje Jezus was een ech-
te baby. Zo had je ook nog de koningen, de 
herbergiers enz. We hebben allemaal een 
mooie kerstwens in de boom gehangen. Het 
was een gezellige avond en we willen alle men-
sen bedanken die kwamen kijken. 

Jara ter Heide

VRAGENDER

WINTERSWIJK
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Correspondent
Wilhelmien Wolters

Lichtjes tocht
Als u dit blad leest is de kersttijd al weer even 
voorbij. Toch wil ik nog even terug komen op 
de Lichtjestocht. We kijken terug op een mooie, 
gezellige, muzikale, theatrale maar vooral een 
hartverwarmende Lichtjestocht op Kerst-
avond 2022. Meer dan 100 kinderen en 300 
volwassenen liepen groepsgewijs de route. 
Zij werden getrakteerd op tal van momenten, 
uit het Kerstverhaal, soms verteld, soms ver-
pakt in cabaret, toneel en muziek. Via de her-
ders met echte schapen en het engelenkoor 
kwam iedereen aan bij de stal waar Jozef en 
Maria en het kindeke in de kribbe lag, Diaz 
een voorbeeldig kerstkind. De plaats van de 
stal was bij de Klimop. Hier was het ook net 
als door het hele dorp verlicht met waxine-
lichtjes en zelfs een vuurkorf. Men kon hier 
lekkere warme chocomel en koffie/thee en 
een lekkere kerstkrans krijgen. Ook kreeg 
men hier nog een sterretje voor in de boom 
en een mooie kerstgroet. Er deden ruim 50 
vrijwilligers mee, zelfs kleine herdertjes, me-
de door hun en alle mensen die deelgenomen 
hebben is het een zeer geslaagde tocht ge-
worden. Ontzettend BEDANKT voor jullie 
medewerking en hopelijk tot een volgende 
Lichtjestocht.

Vastenaktie 2023
Er zit een zakje voor het vastenactie project 
in. Over het  project kunt u alles lezen in dit 
blad  en als u hieraan wilt deelnemen mag u 
het zakje tijdens de vieringen in de collecte-
mandjes doen en anders in de brievenbus van 
de pastorie of achter in de kerk waar ook het 
kaarsengeld in mag worden gedaan. Dank 
voor uw gift en uw medewerking.

Kerkbalans 2023
Beste parochianen,
De Actie Kerkbalans met als thema “ Geef 
vandaag voor de kerk van morgen”, wordt in 
onze geloofsgemeenschap gehouden van 4 
tot 18 maart 2023. Zoals u weet , krijgt de 
kerk geen subsidies ook geen energie subsi-
die en is afhankelijk van de bijdrage van de 
betrokken kerkleden zoals u. Onze geloofs-
gemeenschap wil ook in veranderde tijden 
voor u van betekenis zijn: een plek van ont-
moeting en bemoediging van geloof en hoop. 
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven 
steunen met een gulle bijdrage. In bovenstaan-
de periode komt een vrijwilliger een deelna-
meformulier bij u afgeven en weer ophalen. 
Wij hopen dat de kerkbalans 2023 een mooi 
succes mag worden.

Een hartelijke groet

 Werkgroep Actie Kerkbalans.

Voedselbank
Voor de maand februari vragen we tandpas-
ta, tandenborstels en producten voor gebit 
en voor de tanden. Voor de maand maart vra-
gen wij houdbare melkproducten en voor de 
maand april, rijst, macaroni, spaghetti en an-
dere pasta producten.. Dank voor uw mede-
werking.

Ontmoetingsmoment
Vieren met en van ouderen

Als gevolg van de coronapandemie was het 
niet of maar beperkt mogelijk om met groe-
pen samen te komen. Tegelijk zien we dat het 
aantal bezoekers van de weekendvieringen 
in onze geloofsgemeenschap Winterswijk me-
de door corona, zeer drastisch is gedaald. De 
bezoekers waren en zijn veelal senioren, zeg 
maar vijfenzestig plussers. De Werkgroep Vi-
taliteit van de geloofsgemeenschap organi-
seert op zondag 26 maart 2023 een ontmoe-
tingsmoment voor deze ouderen. Zij vormen 
immers in brede zin de ruggengraat van onze 
geloofsgemeenschap. Uiteraard zijn ook alle 
andere parochianen op 26 maart van harte 
welkom. De dag begint met een Eucharistie-
viering om 11.00 uur  in de Heilige Jacobus-
kerk. Nadere informatie volgt in de Nieuws-
brief. U bent van harte welkom.

Namens de Werkgroep Vitaliteit,

Frank Peeters

Vieringen
De weekendvieringen worden tot nader be-
richt in de bovenzaal van het parochiecen-
trum gehouden. Sommige parochianen vin-
den het fijn en voor anderen voelt het minder 
goed. Maar door de hoge energiekosten is dit 
nu toch echt nodig. De vraag of je ook met een 
rollator boven kunt komen. Ja dat kan, er is 
een lift aanwezig.

Beheercommissie
Beste parochianen van de geloofsgemeen-
schap H. Jacobus in Winterswijk,
Onze geloofsgemeenschap kent een lange ge-
schiedenis. Zij kende vele hoogtepunten. Er 
waren ook tijden met zorgen, waarin de moed 
en de kracht werden opgebracht om de rea-
liteit onder ogen te zien. Men vond dan op-
nieuw een weg om de geloofsgemeenschap 
H. Jacobus in Winterswijk op een andere wij-
ze voort te zetten. Een plaats voor samen-
komsten om vreugde en verdriet met elkaar 
te delen was in elke periode belangrijk. Ons 
kerkgebouw aan de Misterstraat kent ook een 
aantal voorlopers. Soms zelfs een huis van 
een parochiaan als plek voor samenkomsten. 
Het is vandaag de dag realiteit dat onze ge-
loofsgemeenschap gestaag kleiner wordt. In 
sommige andere dorpen van onze parochie 

HH. Paulus en Ludger zijn kerken al aan de 
goddelijke eredienst onttrokken en hebben 
een andere bestemming gekregen. Het tekent 
echter de veerkracht in deze dorpen dat de 
geloofsgemeenschappen daar op een andere 
manier verder gaan, kleiner in getal, met haal-
bare activiteiten en vieringen.
Op dit moment is de status van onze Jacobus-
kerk aan de Misterstraat dat deze vooralsnog 
open blijft tot 01-01-2026. Dit is ook op 22 
maart 2022 tijdens een parochieavond in on-
ze kerk naar voren gebracht. Ook zijn daar de 
huidige ontwikkelingen gepresenteerd. On-
ze geloofsgemeenschap laat een krimp zien 
met steeds minder bezoekers aan vieringen 
(door de corona pandemie versneld) en een 
sterk dalende tendens van de kerkbijdrage. 
De inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, 
ook door het onderhoud aan het kerkgebouw 
en de pastorie. Daarbij komen nu ook nog de 
sterk gestegen energiekosten voor deze wei-
nig duurzame gebouwen. Wij leven in een veel 
te grote en tochtige jas .
Ondanks het vooralsnog open blijven van de 
Jacobuskerk, vastgesteld in 2018, is het nu 
nodig dat het parochiebestuur en de beheer-
commissie van de  H. Jacobus geloofsgemeen-
schap realistisch kijken naar het kerkgebouw 
en de pastorie. 
Het parochiebestuur stelt een nieuw Bestuur-
lijk Beleids- en Gebouwenplan vast voor de 
periode 2023-2027. In de komende maanden 
zal dit plan ook met de beheercommissies in 
de 16 geloofsgemeenschappen besproken 
worden. Dit plan kent sterke heroverwegin-
gen wat de gebouwen betreft. Wat in 2018 
nog als realistisch werd gezien is met de voort-
schrijdende krimp anders geworden. We wa-
ren te optimistisch. De huidige situatie vraagt 
om heroverweging en handelen. Ook wat de 
positie van kerk en pastorie in Winterswijk 
betreft. Voor de goede orde: er is nog niets 
besloten. Maar rustig afwachten en vooral 
vooruitschuiven past niet bij een goed bestu-
ren. 
In het dorp Winterswijk zijn ontwikkelingen. 
Het gaat over een nieuwbouw voor een Cul-
tuurkwartier op ‘t Weurden. Dat is een sle-
pende kwestie geworden. Het huidige Colle-
ge van B. en W. acht de kosten veel te hoog. 
Met in achtneming van een plan van eisen 
waaraan het nieuwe kwartier met de Muziek-
school moet voldoen, stelt het college voor 
twee alternatieve locaties in bestaande ge-
bouwen te onderzoeken. Dat voorstel kwam 
op 22 december 2022 aan de orde in de raads-
vergadering. Het parochiebestuur heeft hier-
op actie ondernomen in overleg met de be-
heercommissie van Winterswijk. 
Er is op deze raadsvergadering ingesproken. 
Gewezen werd om bij het onderzoek ook de 
kerk en de pastorie te betrekken. Studenten 

WINTERSWIJK
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van de TU Delft en de HAN hadden zich ook 
al gebogen over de mogelijkheden van het 
complex aan de Misterstraat met medewer-
king van de gemeente Winterswijk en met in-
stemming van het parochiebestuur en de be-
heercommissie. De gemeente heeft ook een 
zgn. Kerkenvisie ontwikkeld, waarin het be-
lang wordt aangegeven om leegkomende kerk-
gebouwen een passende herbestemming te 

geven. Na stemming  besloot de raad in te 
stemmen met een onderzoek naar twee al-
ternatieve locaties. In diverse media hebt u 
kunnen vernemen dat ons kerkgebouw als lo-
catie voor een cultuurkwartier een mogelijk-
heid zou kunnen zijn. In kranten stond abu-
sievelijk vermeld dat er op dit moment geen 
diensten meer zijn in de H. Jacobuskerk. Hier-
op is door ons gereageerd. Er zijn nog wel 

diensten. Nadien zijn er rectificaties geplaatst.
Of het kerkgebouw en het parochiecentrum 
(pastorie) geschikt zijn als toekomstig cultuur-
gebouw zal in juni 2023 blijken.
In overleg met het parochiebestuur houden 
wij u op de hoogte.

Een hartelijke groet,

beheercommissie H. Jacobus

Correspondenten
Anneke Kouijzer en Jos Lageschaar
ludgerzieuwent@gmail.com

Sint Werenfried….
onze patroonheilige, wie was hij eigenlijk?
Elk jaar vieren we 14 augustus ‘Sint Weren-
fridus’, elk jaar zoeken we naar informatie over 
deze mysterieuze man. Er is weinig over hem 
te vinden Tot kortgeleden….
We vonden een boek uit 1951, geschreven 
t.g.v. het Eeuwfeest van de Westervoortse 
Sint Werenfriedparochie. We volgen het spoor 
van de schrijver...
“In het jaar 690 gingen Willibrordus en zijn 
monniken vanuit het land der Angelsaksen 
(Ierland en Engeland) naar de overkant van 
de Noordzee. Het waren jonge Benedictijnen, 
idealisten, die de Christelijke cultuur en be-
schaving verder wilden verspreiden in de La-
ge Landen. De verre voorouders uit beide 
streken waren verwant en daarom waren zij 
dan ook de aangewezen missionarissen. Utrecht 
werd als  middelpunt gekozen, een kerk, ab-
dij en kloosterschool werden gesticht. Willi-
brord kreeg als Aartsbisschop de leiding over 
de nieuwe missie. Op verschillende andere 
plaatsen werden ook kerken gesticht en daar 
kregen de metgezellen van Willibrord de lei-
ding”. 
Willibrord had in 725 van Karel Martel (Rijks-
bestuurder) in de omgeving van Elst voldoen-
de goederen verkregen om een nieuw kerke-
lijk streekcentrum te stichten. De leiding 
daarvan vertrouwde hij in 726 toe aan z’n 
landgenoot Werenfried.
“Waarschijnlijk is die heel veel later dan Wil-
librord in ons land gekomen en  moet bedui-
dend jonger zijn geweest. Anders had de Aarts-
bisschop hem niet belast met de zware opgaaf 
van de opbouw van een nieuw streekcentrum. 
Willibrord zal in hem ook een man van talen-
ten hebben gezien. Werenfried had in Vlaan-
deren, rond Medemblik en in Dorestad -Wijk 
bij Duurstede-  gewerkt. Ongetwijfeld een 
man van een sterke geest, die zijn persoonlij-
ke stempel drukte op zijn omgeving”. 
Over Werenfried kon men generaties lang 
wonderlijk vertellen. Een man die imponeer-
de: zachtmoedig, vasthoudend in liefde en ge-
duld, toegeeflijk, nederig, eenvoudig en be-
schaafd. Zelfs zo, dat hij al na enkele generaties 

een legendarische heiligenfiguur geworden was.
Volgens de legende overleed Werenfried on-
verwacht, in 736, terwijl hij net in Wester-
voort verbleef. Een kwade koorts had hem 
overvallen.
“De mensen van Westervoort wilden hem bij 
hun kerk begraven. Hun Werenfried had met
zijn hele levenshouding achter wat hij leerde 
en preekte gestaan. Dat hadden de mensen 
in hem gezien en zich aan hem gegeven met 
heel hun trouwe ziel. Hij had hen  geleid met 
begrijpende liefde, hun innerlijk gezien. (La-
ter zei men, dat er wellicht al een kerkje in 
Westervoort geweest, maar Werenfried was 
de bouwer in geestelijk opzicht geweest, had 
het zijn grote liefde gegeven’.) 
Maar... ‘die van Elst’  kwamen om de eer voor 
hun dorp op te eisen. Ze hielden stijf vol, dat 
Werenfried in Elst een graf behoorde te heb-
ben. Daar was z’n standplaats geweest, Wes-
tervoort was maar bijzaak. Het was er heftig, 
driftig aan toe gegaan, bijna tot handgemeen 
toe. Tot een oude bezadigde man het voorstel 
de ‘het oordeel aan de Hemel over te laten’. 
Een Godsoordeel…” 
De legende vertelt ons verder over het boot-
je op de Rijn en over de tocht op de boeren-
kar:…het span jonge ossen ervoor liep de weg 
op naar Elst en hield stil voor de geopende 
deuren van Werenfrieds kerk.
“Zo is de oude vertelling is in later tijden op-
geschreven. Is het allemaal precies zo ge-
beurd? Wat doet het er toe: de gulden kern 
van waarheid is, dat Werenfried in de herin-
nering van het volk is blijven voortleven als 

een begenadigde van God, gezondene van de 
Heer, een heilige. Omtrent het midden van de 
10e eeuw heeft bisschop Balderik van Utrecht 
hem onder de gekende heiligen van zijn bis-
dom opgenomen. De Kerk heeft later deze 
heiligverklaring van Werenfried aanvaard”.
En zowel in de omgeving van Medemblik, waar 
het dorp Wervershoof (= Werenfridushove) 
zijn naam draagt, als in onze omgeving heeft 
men Werenfried later tot patroonheilige van 
kerken gemaakt.

Actie Kerkbalans
De H. Werenfridus is een gebouw om als 
inwoner van Zieuwent trots op te zijn, een 
kerk die ook wel bekend staat als “de kathedraal 
van de Achterhoek”. Een kerk die hopelijk nog 
lang open mag blijven. 
Ook nu staat de kerkdeur open, voor gebed 
of het opsteken van een kaarsje bij Maria. 
Om open te kunnen blijven is een sluitende 
begroting nodig. 
De kerk vraagt u geen contributie, zoals andere 
verenigingen, maar een vrijwillige bijdrage, 
via de actie Kerkbalans. Voor zo’n sluitende 
begroting is er veel geld nodig en daarom 
hopen we dat u, naar eigen draagkracht, dit 
jaar ook via de Kerkbalans bij wilt dragen. In 
2023 wordt opnieuw een aanzienlijk deel van 
de opbrengst aan groot onderhoud van het 
kerkgebouw besteed. We hopen dat ook u 
weer uw steentje bij wilt dragen aan het behoud 
van “onze Werenfridus”.
Begin april krijgt u een Kerkbalans-brief thuis. 
Hierin leest u alles over de vernieuwde, 
modernere manier van het innen van uw 
bijdrage. Op deze wijze sluiten we aan bij de 
andere locaties van onze parochie. 
Wilt u dit niet via de kerkbalans geven, dan 
kunt u ook rechtstreeks een bedrag overmaken, 
onder vermelding van “schenking aan de kerk”.
U kunt hiervoor hetzelfde banknummer 
gebruiken:
IBAN: NL61RABO0160091152 ten name 
van: H. Werenfridus Zieuwent.
Dit nummer is een uniek nummer 
gebonden aan de kerk van Zieuwent. 

Hartelijk dank 

voor uw bijdrage.

ZIEUWENT
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Zoals u zult hebben vernomen in de regiona-
le media heeft kardinaal Eijk een beleidsplan 
uitgebracht over de toekomst van de vierin-
gen in de parochies van zijn bisdom.
Het beleidsplan gaat in op 1 januari 2028 en 
gaat over de verhouding en de plaats van de 
eucharistievieringen en overige vieringen. De 
kardinaal stelt het gezamenlijk vieren van de 
heilige Eucharistie centraal. Daar is alles over 
te zeggen maar niet dat er verder geen enke-
le viering meer gehouden kan worden. Maar 
wat wel duidelijk is, is dat het aantal woord- 
en communievieringen wordt afgebouwd. 
Woord- en communievieringen verdwijnen 
echter niet. Ze kunnen plaatsvinden in een 
noodsituatie en blijven in de verzorgings- en 
verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ou-
deren en zieken, mensen die zich moeilijk kun-
nen verplaatsen, bij elkaar komen.
Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. 
Voor geloofsgemeenschappen en voor de pa-

rochiële vrijwilligers, maar ook voor de dia-
kens en de pastoraal werkers. Verschillende 
media hebben er al op gereageerd en ook bin-
nen onze geloofsgemeenschappen is het re-
gelmatig onderwerp van gesprek. 
Wij hebben de vrijwilligers die voorgaan in 
vieringen uitgenodigd om eerst met hen van 
gedachten te wisselen over het beleidsplan. 
Wat betekenen deze inzichten? Welke moge-
lijkheden zien we? Hoe gaan we om met de 
tijd die voor ons ligt? Wat kunnen we leren 
van de vrijwilligers die in gemeenschappen 
zonder eigen kerkgebouw in woord- en ge-
bedsvieringen (zonder communie) voorgaan?
We houden u op de hoogte van de verdere 
voortgang!

Namens het pastoraal team:

Pastoor H.A.M. de Jong

Beleidsplan aartsbisschop over vieringen

Paastriduüm gevierd in Groenlo
De Veertigdagentijd loopt uit op Pasen.
We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan.
Maar Pasen vieren wij niet alleen op eerste paasdag. Het paasfeest 
vieren wij niet zonder drie hieraan voorafgaande dagen die deel uit-
maken van het liturgische hoogtepunt in het kerkelijke jaar, het paas-
triduüm, waarin het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus op in-
tense wijze wordt herdacht. De viering van Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) zal met ingang van dit jaar met 
alle locaties gezamenlijk worden gevierd in het eucharistische cen-
trum van onze parochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. 
De paaskaarsen en het doopwater voor de gemeenschappen worden 
in de paaswake gezegend.
U bent uitgenodigd om deze bijzondere, intense vieringen met mede-
parochianen van andere geloofsgemeenschappen samen te vieren.

Witte Donderdag 6 april
19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing, na de viering stille 
aanbidding bij het heilig Sacrament tot 21.30 uur; kinderen van de 
eerste communievoorbereiding worden uitgenodigd mee te doen;

Goede Vrijdag 7 april
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: lijdens-
verhaal, kruisverering en uitreiking van de heilige communie.

Paaswake 8 april
20.30 uur Eucharistieviering: lichtritus, woorddienst, zegening van 
het water, hernieuwing van de doopbeloften en eucharistie.

In de vieringen van het paastriduüm gaat het pastoraal team voor en 
wordt medewerking verleend door vrijwilligers uit verschillende ge-
meenschappen van onze parochie. 
Op Goede Vrijdag wordt in diverse geloofsgemeenschappen een vie-
ring van de Kruisweg gehouden. Op eerste paasdag zijn er ook vierin-
gen in diverse gemeenschappen. Zie hiervoor het rooster.
Nadere bijzonderheden vindt u in de nieuwsbrief van april en op de 
website.
Aan het einde van de Paaswake worden de paaskaarsen en het geze-
gende water overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsge-
meenschappen. Op paasmorgen brengen zij de brandende paaskaars 

in hun vierende gemeenschap. Zo wordt een mooie verbinding tot 
stand gebracht en het licht van de Verrezen Heer verspreid.
In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdba-
re producten ingezameld voor de Voedselbank Oost-Achterhoek.
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en de beheercom-
missies wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vie-
ringen deel te nemen.

Pastoor H.A.M. de Jong

Boete en verzoening rond Pasen
Jezus spreekt vaak over vergeving en het maken van een nieuw be-
gin. Voor hen die verkeerd gehandeld hebben legt Hij geen blijvend 
strafregister aan. Hij geeft aan dat in een mens altijd verandering en 
verbetering mogelijk is. Hij nodigt ons uit niemand te blijven vastpin-
nen op begane fouten, maar steeds te blijven hopen dat iemand zich 
kan herpakken en verbeteren. In het sacrament van boete en verzoe-
ning (de biecht) laat Hij ons merken hoe God naar ons kijkt en hoe 
graag Hij ziet dat wij het goede gaan doen. Hij kijkt altijd naar toe-
komstmogelijkheden van een mens en biedt hem of haar een nieuwe 
levenskans. De biecht is niet (meer) het ‘rijtje van vroeger’.
We mogen ons geweten onderzoeken en open zijn in wat op ons drukt. 
Naast onze zwakheid, is het Gods barmhartigheid, die vergevend is 
en de kracht wordt voor onze toekomst, die geopend wordt door de 
vergeving van zonden. Biechten is je weer toevertrouwen aan de Heer 
en een frisse uitdrukking van het geloof, dat zijn liefde sterker is dan 
elke dode plek in je hart.
Elke vrijdagochtend is er in de Calixtusbasiliek in Groenlo biechtge-
legenheid voor en na de eucharistieviering van 9.00 uur.
Voorts is er de mogelijkheid: na de eucharistieviering van Witte Don-
derdag, 6 april, in Groenlo.
Op paaszaterdag, 8 april van 17.00 tot 18.00 uur in Groenlo. 
In Lichtenvoorde op woensdag 19 april om 13.00 uur, tijdens de mid-
dag van de gebedsgroep. 
En natuurlijk op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, 16 april 
vanaf 15.00 uur in Groenlo.
Desgewenst kunt u ook een afspraak maken voor een biecht(gesprek) 
op een ander tijdstip of een andere plaats. Dit kan ook wanneer u niet 
in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen.

Pastoor H.A.M. de Jong
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Zaterdag 7 januari hebben we samen met een grote groep jonge ge-
zinnen God dank mogen zeggen voor de geboorte en het doopsel van 
de kinderen die de afgelopen drie jaar in onze HH. Paulus en Ludger 
parochie zijn gedoopt. Door corona hebben we de viering steeds moe-
ten uitstellen. Daarom waren we ook extra dankbaar dat we met zo’n 
grote groep bij elkaar mochten zijn. In deze feestelijke gebedsviering 
hebben we gezongen en gedanst met de kinderen. We zijn stil geweest 
om God te danken maar ook om zegen te vragen over de gedoopte 
kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien.
Na de voorbede mochten de gezinnen naar voren komen om persoon-
lijk gezegend te worden als gezin in de naam van die ene liefhebben-
de God wiens doopsel ze hebben mogen ontvangen.

Na afloop mochten de gezinnen de doopschelp, doopdruppel of 
doopsteen van hun kind mee naar huis nemen.
Als extra cadeautje kregen de ouders een bijbels kwartetspel wat 
met het hele gezin gespeeld kan worden. Na afloop werd er nog 
gezellig nagepraat met koffie, thee, ranja en wat lekkers.
We kijken met dankbaarheid terug op een mooie viering waarin 
jonge kinderstemmen klonken die de kerk vulde met gelovige toe-
komst.

Doopdankviering

Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht 
zal worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie mogen vinden in 
onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen; vastend zoals 
vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. 

Even stilvallen om een beeld, een woord,

een gedachte op je in laten werken, 

kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, 

je zoektocht in geloof te verdiepen. 

Het kan je ook rust geven, 

je inspireren om je leven meer kleur te geven. 

In de Veertigdagentijd (vanaf 22 februari tot en met 10 april) willen 
wij, Marga Engelage en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een ge-
dachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. Marga Engelage 
is voormalig pastoraal werker van parochie HH. Twaalf Apostelen en 
Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-
Rekken. 
Wilt u deze e-mails ontvangen? Geef u dan op via communicatie@12apos-
telen.nl. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw 
postvak. 
Als u in de adventsperiode ook de bezinningsmails op weg naar Kerst-
mis heeft ontvangen en uw e-mailadres is hetzelfde gebleven, hoeft 
u zich niet opnieuw aan te melden. Half februari krijgt u dan vanzelf 
weer bericht van ons. 
Heeft u geen computer en geen e-mailadres, maar wilt u wel deze be-
zinnende teksten ontvangen, dan zou u uw zoon, dochter of vriend(in) 
kunnen vragen de e-mails te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt 
u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven 
als ook het e-mailadres waarnaar we de mails moeten sturen? 
Wij zien uit naar uw aanmelding! 

Een hartelijke en inspirerende groet van 

Marga Engelage en Eveline Struijk

Bezinningsmails op weg naar Pasen
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Eerste Heilige Communie
Op zondag 16 april 2023, beloken Pasen oftewel de zondag van God-
delijke Barmhartigheid zullen ruim 30 kinderen voor de eerste keer 
volledig deelnemen aan de viering van de eucharistie na een periode 
van voorbereiding hierop. Daarop verheugen we ons. 

Beide vieringen vinden plaats in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. 
De eerste viering is om 09.30 uur en valt samen met de vaste weke-
lijkse kerktijd. 
De tweede viering is om 11.30 uur. 

Voor beide vieringen bent u als parochiaan van harte uitgenodigd om 
deze jonge mensen en hun gezinnen te ondersteunen en aan te moedigen. 
Ook een mooie gelegenheid om hen te feliciteren. 

Goddelijke Barmhartigheid
Op zondag 16 april wordt in onze parochie weer het feest van de God-
delijke Barmhartigheid gevierd. De Poolse zuster Faustina Kowalska 
(1905-1938) kreeg door visioenen van Jezus de zending om de men-
sen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in de barmhartig-
heid van Zijn Goddelijk Hart. Op Barmhartigheidszondag wordt ge-
vierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Hij 
beloofde gelovigen, die op deze zondag naderen tot het sacrament 
van boete en verzoening en de Eucharistie, bijzondere genaden te 
schenken. 

U bent welkom: zondag 16 april 2023 (Beloken Pasen) in de H. Calix-
tusbasiliek Groenlo.
Programma: 15.00 uur: Gebeden, lofprijzing en Rozenkrans van de 
Goddelijke Barmhartigheid. 
Tijdens de eucharistische aanbidding 
in stilte is er biechtgelegenheid.
Afsluiting met Eucharistie. Na afloop 
is er koffie en thee in de Calixtuszaal.
Deze regionale gebedsmiddag wordt 
ondersteund door de gebedsgroep 
van de parochie.
Laten ook wij met de heilige Faustina 
getuigen: “Jezus ik vertrouw op U”.

Pastoor H.A.M. de Jong

Simone Meijerink
Op 23 augustus 1969 zag ik het levens-
licht in het dorp Lopik in het midden van 
Nederland.
Als jongste was ik de hekkensluiter in een 
gezin dat buiten mijn ouders ook nog twee 
broers telde.
Ik groeide op in een traditioneel Rooms 
Katholiek gezin.
Wekelijks en met hoogtijdagen naar de 
kerk was een vanzelfsprekendheid waar 
niet aan getornd werd. Ondanks de roeri-

ge jaren 70 waarin er ook veel in de Nederlandse kerk veranderde is 
het geloof in God altijd mijn houvast geweest. De vanzelfsprekende 
plaats die het geloof in ons gezin had en door mijn ouders voorgeleefd 
werd maakte dat ik mij er thuis voelde.
Na de middelbare school heb ik de opleiding tot bloembindster afge-
rond met aansluiten mijn middenstandsdiploma. De weg was vrij om 
een eigen bloemenzaak te beginnen maar het economische klimaat 
in die jaren weerhield mij hiervan. Ik heb acht jaar lang met veel ple-
zier in loondienst gewerkt in een kleine maar mooie bloemenzaak in 
Bilthoven.
Daar kwam een einde aan toen ik mijn echtgenoot Gerhard leerde 
kennen die, toen nog samen met zijn ouders, een agrarisch bedrijf run-
de in Neede. We trouwden en mochten de ouders worden van een 
dochter en twee zonen. Inmiddels hebben Gerhard en ik het bedrijf 
van mijn schoonouders overgenomen en runnen we het gemengde 
bedrijf samen met twee van mijn zwagers.
Na een aantal jaren in Neede te wonen werd mij gevraagd om mee te 
helpen als lector in de plaatselijke H. Caeciliakerk. Een taak die ik ook 

in mijn parochie van Cabauw en Lopik jaren had vervuld. Hier rolde 
ik geleidelijk aan in de werkgroep Woord- en Communievieringen en 
de pastoraatsgroep. De catechese met kinderen heeft altijd mijn be-
langstelling gehad en tijdens bijzondere dagen organiseerde ik kin-
derwoorddiensten in de parochielocatie van Neede.
Jaren geleden begon het Bisdom met toerustingsopleidingen voor on-
der meer Catecheten en lagen er folders achter in de kerk.
Nog druk met een jong gezin en mantelzorg heb ik deze folder aan de 
kant gelegd.
Toch bleef het kriebelen en toen het Bisdom voor de tweede keer de-
ze opleiding aanbood heb ik na goed overleg met Gerhard en pastoor 
De Jong mij hiervoor beschikbaar gesteld.
In een goed georganiseerde vorming van drie jaar heb ik mij mogen 
verdiepen in ons katholieke geloof en hoe ik catechetisch werkzaam 
kan zijn. Op 25 september 2022 mocht ik mijn zending tot cateche-
tisch assistent ontvangen tijdens een feestelijke Eucharistieviering.
Hierin voel ik mij gesteund door de mensen om mij heen.
Als catechetisch assistent mag ik samen met kinderen en volwasse-
nen op weg gaan om ons geloof handen en voeten te geven. Tijdens 
de Eerste heilige communie en Vormsel voorbereiding mag ik samen 
met het pastoraal team de kinderen voorbereiden op het ontvangen 
van dit sacrament.
Gaandeweg zal ik mij ook meer verdiepen in de Doopvoorbereiding
Ook zal ik samen met het pastoraal team en vrijwilligers handen en 
voeten gaan geven aan bredere activiteiten voor kinderen en volwas-
senen. Bij dit alles voel ik mij niet alleen gezonden maar mag ik op de 
steun rekenen van het pastoraal team en de vele vrijwilligers.
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Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus paus Be-
nedictus XVI overleden. Dat heeft het Vaticaan bekend gemaakt. “Paus 
Benedictus XVI was een trouwe en moedige behoeder van het ‘depo-
situm fidei’, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. 
Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heenge-
gaan” aldus kardinaal Eijk in een eerste reactie op het overlijden.
Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde een korte tijd: van 
2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe verantwoorde-
lijkheid aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werkzaam 
als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer.
Eerder was hij als theoloog wereldwijd bekend als adviseur tijdens 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Kardinaal Joseph Rat-
zinger, later paus Benedictus, heeft als toenmalig adviseur en kenner 
van Vaticanum II benadrukt dat dit Concilie geen breuk heeft veroor-
zaakt maar de continuïteit van het geloof in onze Kerk heeft besten-
digd (‘hermeneutiek van de continuïteit’) ten dienste van haar zen-
ding in de wereld van vandaag, in het licht van de traditie. In deze 
overtuiging initieerde paus Benedictus rond de vijftigste verjaardag 
van de opening van Vaticanum II het Jaar van het Geloof in de wereld-
wijde Kerk.

Verder lezen:  www.rkkerk.nl 

In memoriam emeritus paus Benedictus XVI

Bidprentjes zijn beschikbaar in de kerkgebouwen van onze parochie
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Programma Ontmoeting en Inspiratie
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus-Ludgerparochie 
wil het graag mogelijk maken elkaar te ontmoeten en inspireren rond 
boeiende thema’s. Hieronder vindt u de activiteiten die dit half jaar 
georganiseerd worden, alle avonden beginnen om 19.30 uur in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum; v.a. 19.15 uur 
inloop. 
Mocht u bepaalde suggesties hebben, wij staan er voor open.
Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrieven, 
de lokale en regionale (kerk)bladen, facebook en op de website van 
de parochie (https://www.paulus-ludger.nl/inspiratie) vinden; ook in 
uw mailbox, als u daarvoor uw e-mailadres doorgeeft.

Peter Müller: 0544 463045 - pjamueller@gmail.com
Anita Overkamp: 06 46685047 – anitaaltink9@gmail.com

Dinsdag 17 januari

De kerken van het Midden-Oosten, o.l.v. Leo 
van Leijsen

Dinsdag 28 februari

Vasten vanuit Bijbels perspectief, o.l.v. broeder 
Johan te Velde OSB

Dinsdag 21 maart

filmavond: Lion
Zondag 16 april

nog nader te bepalen, maar houdt u de middag 
vrij!

Woensdag 31 mei

Zorgeloos leven in een zorgelijke wereld. Een uitnodiging tot spiritueel 
leven met Henri Nouwen, o.l.v. Barbara Zwaan

Woensdag 21 juni

midzomerwandeling

Vasten vanuit Bijbels perspectief
Onder deze titel zal broeder Johan te Velde, benedictijn in de Willi-
brordsabdij van de Slangenburg, op dinsdag 28 februari 2023 in de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum een inleiding 
verzorgen en met ons in gesprek gaan over de Bijbelse achtergron-
den van het 40dagen vasten. Hij zal daarbij drie thema’s bespreken: 
de symboliek van het getal veertig, de betekenis van het vasten in de 
Bijbel en tenslotte de spiritualiteit van de 40dagen tijd in onze tijd.
Broeder Johan te Velde is sinds 10 jaar monnik in de Sint Willibrord-
sabdij. Daarvoor was hij 30 jaar als pastoor en vicaris actief in bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Tevens heeft hij gewerkt in de liturgische 
toerusting voor parochianen en pastores. Hij is gepromoveerd op een 
proefschrift over de evaluatie van de liturgische hervormingen in de 
RK kerk na het Tweede Vaticaans Concilie.
De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH. Paulus- en Ludger-
parochie nodigt u van harte uit en wil u graag v.a. 19.15 uur met een 
kop koffie of thee welkom heten. De avond begint om 19.30 uur.

.

Filmavond met Lion
Op dinsdag 21 maart om 19.30 uur 
vertoont de Commissie Ontmoeting & 
Inspiratie de film Lion, in de Onze-Lie-
ve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te 
Beltrum; v.a. 19.15 uur staat de koffie/
thee klaar. U bent van harte welkom.
Lion is een hoopvol, hartverscheurend en waargebeurd verhaal over 
de geschiedenis van de Indiase jongen Saroo Brierley. De film heeft 
meerdere prijzen gewonnen.
Als 5-jarig jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem 
ver weg van zijn thuis en familie brengt. Saroo weet de weg naar huis 
niet terug te vinden en leeft wekenlang in zijn eentje in de ruige stra-
ten van Calcutta. Totdat hij wordt opgenomen in een weeshuis en uit-
eindelijk geadopteerd wordt door een Australisch echtpaar. Op zijn 
30ste gaat hij op zoek naar de plek waar hij jaren geleden zijn familie 
kwijtraakte. Hij heeft alleen Google Earth en zijn vroegste jeugdher-
inneringen die hem terug naar zijn familie kunnen leiden. Hij bekijkt 
een jaar lang elke avond de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot-
dat hij dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in 
de hoop zijn familie terug te vinden.
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Ga mee naar Lourdes!
Naar Lourdes gaan is niet zomaar een vakantierreis, maar een be-
devaart. De reis is echter wel van alle gemakken voorzien. In de mei-
vakantie kunt u bij ons aansluiting bij de bedevaart naar Lourdes. 
We gaan van 29 april t/m 6 mei. 2023. Misschien een keer meemaken!?

Onze parochie kiest voor het reizen per bus en TGV. Dat is een snel-
le trein die ons vanuit Noord-Frankrijk in één dag naar het heiligdom 
in Lourdes brengt. De pelgrimstocht begint dus al bij het instappen 
van de bus in de regio die ons naar de TGV brengt.  We verblijven in 
hotel Saint Georges op basis van volpension. Er is reisleiding en pas-
torale zorg en begeleiding aanwezig. Vanuit onze parochie zullen dat 
zijn Rianne van Boxtel, pastoraal werker Carla Roetgerink en diaken 
Cor Peters.

Een mooie gelegenheid om samen - jong en oud, ziek en gezond - de-
ze reis te maken. We kunnen er niet alleen nieuwe contacten op te 
doen, maar het is ook een moment om bij de grot van Massabielle te 
bidden om kracht en bemoeding voor ons persoonlijke leven. Lour-
des een plek waar er door Maria wonderlijke dingen zijn gebeurd 
aan Bernadette Soubirous. Wij worden opgeroepen als perlgrim daar 
te komen om het verhaal van Lourdes te horen en door te geven.

Er zal tijdens deze week een speciaal programma zijn voor jongeren 
en gezinnen. Graag nodigen we gezinnen en jonge mensen uit om 
aan te sluiten en met ons deze speciale reis te maken.

De reiskosten bedragen € 995,-- per persoon, op basis van een twee-
persoonskamer. Jongeren (tussen 12 en 25 jaar) betalen € 695,-- per 
persoon. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 170,--.
Ook is er de mogelijkheid om per vliegtuig te reizen. De reisdata zijn 
dan 29 april t/m 4 mei 2023. U kunt in Lourdes aansluiten bij de pa-
rochiepelgrims die per TGV reizen.

U kunt zich inschrijven. Neemt u dan even contact op met Rianne 
van Boxtel, ook voor meer informatie: telefoon: 06-18331159 of 
per email: lourdeswerk@paulus-ludger.nl 

Op weg naar Pasen
Dat is nu precies het verschil tussen Hem en ons:
Hij verliest de hoop nooit

Jij, mens:
mens om te beschermen,
om van te houden,
om te zegenen.

Jij, mens,
zo kwetsbaar,
zo hard en ongevoelig, soms,
zo verlangend aangeraakt te worden.

Jij, mens,
trots van de Allerhoogste,
partner van de Meetrekkende,
verantwoordelijk voor de Kleine.

….. want is God niet
boven, beneden, naast, achter, voor ons,
is God niet in ons
en ons steeds vooruit?

Uit: Op weg naar Pasen, Abdij Berne‐2000
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