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Voorwoord

Deze Periodiek nr. 23 is bijna helemaal gewijd aan de translatio van 
de Ludgerreliek.
De relikwie die de heer Klaes Sierksma naliet aan de Communitas 
Sankti Ludgeri in Essen, mochten wij zondag 4 september 2011 in 
ontvangst nemen tijdens de plechtige jaarlijkse viering in Essen. Er 
was tevoren een fraaie reliekhouder gemaakt.

In deze reliekhouder werd de relikwie 
in ontvangst genomen door mgr. Hoog-
enboom, hulpbisschop van Utrecht. De 
relikwie was daarna enkele maanden in 
de Ludgerusparochie in Utrecht. Zon-
dag 15 april is de reliek van de Ludge-
rusparochie naar de Ludgerparochie in 
en rond Aalten gegaan. Zondag 20 mei 
krijgt deze Ludgerreliek een blijvende 
plaats in de Willibrorduskerk in Vierak-
ker. In deze Periodiek leest u uitgebreid 
over de estafette die eraan vooraf gaat. 
U leest over de betekenis van een reli-
kwie en u treft ook de uitnodigingsbrief 
aan, die u ook als zodanig mag opvat-

ten: wees zondag 20 mei hartelijk welkom in Vierakker. 
Uiteraard zijn er ook weer wetenswaardigheden.

Programma van zondag 20 mei 2012
Vanaf  Aalten is de reliek naar Hengelo gebracht, in een estafette,
via Lichtenvoorde, Zieuwent, Mariënvelde, Zelhem en Keyenborg:

10.30 uur: woord- en communieviering in Willibrorduskerk in
  Hengelo
  met voorganger: pastor J. van Kranenburg
  Na de viering gaan jongeren van de vormselgroep 
  wandelend met reliek van Ludger naar Vierakker 

Klaes Sierksma, 1918-2007
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10.30 uur:  op dezelfde tijd: een groep leden van de Communitas
  Sankti Ludgeri uit Essen komt met de bus naar 
  Nederland en viert de eucharistie in de Onze Lieve
  Vrouwe kerk in Doetinchem 
12.00 uur: fietstocht van andere gelovigen vanaf den Elter naar
  Vierakker
13.00 uur:  rond deze tijd arriveert een groep mannen en vrouwen
  vanuit Essen, leden van de Ludgerbruderschaft. Zij zijn
  midden in de nacht per fiets vertrokken vanuit Essen in
  Duitsland.
15.00 uur:  vesper in Willibrorduskerk in Vierakker m.m.v. 
  oecumenisch koor; voorgangers: mgr. T. Hoogenboom,
  hulpbisschop en  F. Hoogenelst, pastoor van de 
  parochie HH 12 Apostelen, waar Vierakker onder valt.
16.00 uur: samenkomen in Ludgerusgebouw te Vierakker, 
  met een programma

Korte berichten en actualiteit
Emiel van Kooten, lid van de Ludgerkring vanaf medio 
december 1992, gaat verhuizen. Hij gaat met zijn vrouw 
Hennie in Amsterdam wonen.Tijdens een vergadering bij 
Gerard Bomers thuis heeft hij afscheid genomen.
De Ludgerkring Oost-Gelderland bestaat 17 september 2012 
precies 20 jaar
Vanaf 1 april is museum Smedekinck in Zelhem weer open: 
dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en op elke 1-e zon-
dag van de maand, dezelfde tijd. Er is een speciale hoek over 
Ludger. (zie foto op pag 3, hiernaast)  Adres: Pluimersdijk 5 in 
Zelhem. Zie ook de website.
Het Ludgerkerkje in Zelhem is in het weekend open, van 10.00-
17.00 uur
De Willibrorduskerk in Vierakker (‘de mooiste kerk van Gel-
derland’) is elke dinsdag en donderdagmiddag open, van 13.30-
16.00 uur
en het heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg elke dinsdag, 
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donderdag en zondag van 11.00-17.00 uur
In Wichmond is begin april een hekwerk onthuld voor de ge-
meentelijke schapenweide i.v.m. de nieuwbouwwijk, met daar-
op “De Wogt 2 Ludger”. Men beseft dat Wichmond onlos-
makellijk verbonden is en blijft met Ludger.
Een aangrenzende straat heet al Ludger.
Ludgerlichtjes: bij gelegenheid van de translatio hebben we een 
flink aantal Ludgerlichtjes laten maken, met daarop de beeltenis 
van Ludger, een soort waxinelichtje, met een iets hogere rand. 
Degenen die zondag 20 mei de vesper bezoeken, ontvangen al-
lemaal zo’n lichtje als herinenring.
Daarnaast wordt een speciale Ludgerkaars gemaakt. Deze krijgt 
een plaats tijdens de vesper. Deze kaars blijft in Vierakker, als 
herinnering aan deze dag.
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Leven van Ludger, in Museum Smedekinck
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Nadat er b.g.v. de beëindiging van de dekenaten van Oost Gel-
derland een boek is verschenen over de R.K. kerken in de Ach-
terhoek en Liemers, is er half april een boek verschenen over de 
heiligen van de kerken: Heiligen in het Oosten. 
ISBN 978-90-70238-55-1. Auteur: G.S. Hoekstra. Prijs: € 22.50

Meer informatie over Ludger woensdagavond 
9 mei in Vierakker

Met het oog op de translatio is er een voorbereidende avond, waar 
achtergrondinformatie wordt gegeven over Ludger, de missionaris 

die leefde van 742-809. 
Wie was hij ? In welke 
tijd leefde hij ? Wat was 
zijn boodschap ? En kun-
nen we er nog iets mee ? 
Daarnaast is het goed om 
eens na te denken over de 
zin en onzin van relieken. 
Houden we onszelf niet 
voor de gek er nog aan-
dacht en eerbied voor te 
hebben ?  Waaróm toch 
zo’n klein overblijfsel in 
de schijnwerpers zetten ?
Woensdag 9 mei is er een 
avond in Vierakker, waar 
we stil staan bij de bete-
kenis van deze vroege 
missionaris en wel in de 
Willibrorduskerk in Vier-
akker, aanvang 20.00 uur 
en de entree is gratis. 
De avond wordt verzorgd 

Jos Droste neemt reliek in ontvangst,
in Jacobuskerk in Utrecht (15 april 2012)

-
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door Heinz-Georg Surmund, die als priester werkzaam is in Arnhem. 
Hij is afkomstig van het bisdom Münster en is zo al heel vroeg bekend 
geworden met Ludger. Ludger was de eerste bisschop van dat bisdom, 
van 805-809. Wees welkom op woensdagavond 9 mei, om 20.00 uur.  

Achterhoekse Ludgerestafette 2012 

In het team van de Sint Ludgerparo-
chie is gesproken over de mogelijk-
heid om de komst van de Ludgerre-
likwie wat eer en aandacht te geven 
en mensen warm te maken voor het 
gedachtengoed van de apostel van 
de Saksen. Kenmerkend voor de 
verkondiging van Ludger was het 
uitdragen van het geloof in Christus. 
Durf uit te komen voor je geloof!

Mensen van de vertrekkende paro-
chie wandelen naar de ontvangende 
parochie.
De ontvangst in de verschillende lo-
caties kan in een vesper of een an-
dere gebedsdienst.
De ochtendvieringen zullen meestal 
eucharistie- of communie-vieringen zijn.
De hieronder genoemde tijden kunnen soms nog aan de plaatselijke 
wensen aangepast worden.

Programma:
Zondag 25 maart De reliek ging van het bisschoppelijk paleis
 naar de St. Jacobuskerk te Zuilen.

Zondag 15 april 11.00 uur Pastor Jos Droste ontvangt de reliek
 in een viering in de Jacobuskerk.

Beeld van Ludger, voor kerk in 
Zuilen,de geboortegrond van 
Ludger
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Zondag 22 april 9.30 uur ontvangst van de reliek in de Sint 
 Helenakerk in Aalten in een eucharistieviering met pastoor 
 H. Hendriksen. 
 14.15 uur (na de viering) fietsend naar Lichtenvoorde (9 km).
 15.00 uur ontvangst in Lichtenvoorde met een korte viering.
Zondag 29 april 11.00 uur viering in de Bonifatiuskerk te 
 Lichtenvoorde.
 12.30 uur (na de viering) wandeling naar Zieuwent (6 km). 
  13.30 uur ontvangst in Zieuwent in kader van korte viering.
Zondag 6 mei 9.30 uur viering in de Werenfriduskerk te Zieuwent.
 11.00 uur (na de viering) wandeling naar Mariënvelde (5 km).
 12.00 uur ontvangst in de OLV van Lourdeskerk in kader van
 korte viering, nog afspreken.

Zaterdag 12 mei 14.30 uur wandelend of 16.00 uur fietsend van
 Mariënvelde naar Zelhem (10 km).
 17.00 uur ontvangst in de Lambertikerk met gebedsdienst.
 Definitieve afspraak met ds. Stein wordt op 17 april gemaakt.

Zondag 13 mei  9.00 uur wandeling of fietstocht van Zelhem
 naar Keijenborg (6 km).
 11.00 uur eucharistieviering in de H Johannes de Doperkerk te
 Keijenborg, voorganger is pastor Ten Klooster.
 12.30 uur (na de viering) wandeling naar Hengelo Gld (3 km).
 13.30 uur ontvangst in Hengelo, korte gebedsdienst met pastor
 Ten Klooster.

Zondag 20 mei:  10.30 uur ochtendviering in de 
 Willibrorduskerk in Hengelo, voorganger is pastoraal 
 werker Van Kranenburg.
 12.00 uur wandeling naar Vierakker met de jongeren van de
 Vormselgroep (9 km).
 12.00 uur fietstocht van andere gelovigen via monument 
 Den Elter naar Vierakker.
 15.00 uur plechtige installatievesper in de Willibrorduskerk 
 in Vierakker, met Mgr. Hoogenboom en  pastoor Hogenelst.
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Telefoonnummers en e-mail adressen:
Ludgerparochie, Jos Droste, 0543-473014, jos.droste@planet.nl (Aal-
ten-Zelhem)
Ludgerkring, Eddy Ivens, 0314-333470, e.ivens@hccnet.nl (Zelhem-
Vierakker)
Parochie H. 12 Apostelen, Magda van Ommen, 0575-711310, 
secretariaat@12apostelen.nl

Dood is niet dood: herinnering en inspiratie

Ludger in de Achterhoek
Uitvaartondernemingen prijzen ze aan. Kunstig gemaakte spel-
den, ornamenten, houdertjes, vaasjes, glazen bolletjes. De herin-
nering aan de overleden personen die gecremeerd zijn kan zo vast-
gehouden worden. Een klein beetje as komt in het kleinood dat 
daardoor een nog groter kleinood wordt. Ook ter inspiratie van 
de bedroefde achterblijvers. Steeds meer komt het op deze wijze 
vasthouden van de gedachtenis aan de dierbare in de mode. Eigen-
lijk een zeer oud gebruik. In de r.k. kerk kent men het verschijnsel 
relikwie, waaraan soms ook wonderbaarlijke kracht werd toege-
kend. De eigenlijke betekenis is echter volkomen identiek aan de 
piëteit die in de crematoria vorm krijgt. 
De door de r.k. kerk genoemde bode van Christus, St. Ludger (742-
809), krijgt in de maanden april en mei 2012 in de Achterhoek extra 
aandacht. In die weken staat een relikwie van hem centraal. Een reli-
kwie, in de opvatting van gelovigen, is een stoffelijk overblijfsel van 
een heilige, dat mensen op het spoor kan zetten van het leven en werk 
van hem of haar. Heiligen als St. Ludger zijn immers geen wereld-
vreemde figuren, maar kunnen inspireren om ook in deze tijd geloof te 
beleven. Geloof en kerk staan in deze tijd hevig onder druk. De kerken 
proberen de bakens tegen de wind in te verzetten. Geloofsgemeen-
schappen willen missionaire gemeenschappen worden. Het geloof niet 
langer alleen achter de kerkdeuren, maar ook er buiten. Ludger was 
zo’n missionaire figuur. Hij stak in 792 in opdracht van Karel de Grote 
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de IJssel bij Zutphen over om bij de Saksen het geloof te verkondi-
gen. Daarbij trok hij over de oude handelswegen. De rechte weg van 
Hengelo/Zelhem via de Radstake naar Aalten is zo’n oude weg. Langs 
en op de zijwegen van deze weg stichtten hij en zijn helpers de eerste 
kerkjes: Wichmond, Zelhem, Winterswijk en ook zeer vermoedelijk 
die van Aalten. Ludger is ook van cultuurhistorische betekenis voor 
de Achterhoek en het aangrenzende Duitse Westfalen en Münsterland. 
Hoe we het ook wenden of keren of zelfs aversie koesteren tegenover 
alles wat kerk is, onze cultuur heeft stevige wortels in het christen-
dom in het algemeen en in het werk van Ludger in deze regio in het 
bijzonder.
Ludger, later de eerste bisschop van Münster, is in de basiliek van het 
schilderachtige Werden bij Essen aan de Ruhr bijgezet in een cryp-
te. Aan het begin van elke septembermaand wordt hij letterlijk op de 
schouders genomen en in een processie door het stadje gedragen. Bij 
deze gelegenheid werd vorig jaar aan de hulpbisschop van Utrecht, 
Mgr. T. Hoogenboom, een relikwie overhandigd bestemd voor de kerk 
in Wichmond/Vierakker. Het is een plaats met een rijke historie over 
Ludger. In deze zeer fraaie neogotisch kerk (in 2009 door de NCRV 
uitgeroepen tot de mooiste kerk van Gelderland) krijgt het stoffelijke 
aandenken een plaats in een sierlijke reliekhouder. Maar eerst gaat het 
rond in de Achterhoek. In die streek zijn overigens meer getuigen van 
het werk van Ludger. In Zieuwent is een prachtig gebrandschilderd 
raam met de heilige, in Mariënvelde links ter hoogte van het koor is 
een fraaie muurschildering, in Lichtenvoorde wordt in de naam ‘kerk 
van de HH. Bonfatius en Ludgerus’ Ludgers werk herdacht, in Aal-
ten is een Ludgerstraat en bij de kerk bevinden zich een plaquette en 
een Ludgerboom. De meest oostelijke parochie (regio Aalten-Winters-
wijk) van ons land heet St. Ludger. Hieronder vallen maar liefst negen 
geloofsgemeenschappen.

Programma
Zie voor het programma van de estafette en van het overbrengen van 
de relikwie naar Vierakker op zondag 20 mei elders in deze Periodiek.
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Tot slot:
Het is een niet alledaagse gebeurtenis rond een streekheilige en een 
stoffelijk klein overblijfsel van hem in een tijd die schijnbaar gesecu-
lariseerd is. Sterker nog: De Achterhoek is meer dan het huidige image 
van ‘Normaal, angaon, biergooien, en hôken.
Hans de Graaf, lid Ludgwerkring en penningmeester, uit Aalten tel. 
0543-475831
zie ook www.ludgerkring.nl

Een impressie van de Ludgerdag 26 maart 2012

Vandaag gedenken we de sterfdag van Ludger. Ludger die de chris-
telijke boodschap van Willibrord en Bonefatius verder bracht naar de 
Achterhoek en Westfalen.
Onder leiding van Heinz-Georg Surmund brachten we een bezoek aan 
enkele kerken in het Münsterland. 
Evenals  Jezus, gezonden door Zijn Vader om aan armen, gevangenen 
en blinden het goede nieuws te brengen, werd ook Ludger door Gods 
geest gezonden om het evangelie te verkondigen: “Ich verkünde euch 
Christus”.
Dit wilden wij vandaag vieren en luisteren, nl.  naar wat Ludger ons 
in de huidige tijd te zeggen heeft. Daartoe bezochten wij, leden van 
de Ludgerkring en andere belangstellenden, een drietal kerken in het 
Westfaalse land.
We waren in de St.-Georg te Vreden, waar we in de krypte de oude 
fundamenten zagen van een kerkje uit de 9e eeuw ; getuigen uit de tijd 
van Ludger.
“Breek hun offerplaatsen af, verbrijzel hun gewijde stenen, hak hun 
heilige bomen om” (vrij naar Exodus 34) las Heinz-Georg.  Deed Lud-
ger dat ? Misschien wel. Maar het werd  niet leeg. Hij bouwde ook op. 
Kerkjes bouwde hij. Een nieuw begin. Na het bezoek aan de Stiftskir-
che en een gezamenlijke lunch in het parochiehuis, gingen we naar 
Ahaus. Daar bezochten we de Pfarrkirche St.-Mariä Himmelfahrt. Een 
modern kerkgebouw uit de 60er jaren. Indrukwekkend door de grote 
ruimte. Geen zuilen, geen pilaren.
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Alleen ruimte. Ruimte 
voor mensen, ruimte 
voor God. Een getuige 
uit onze tijd. Rustige 
glas-in-loodramen in 
een toch wel druk gevel-
patroon van witte beton-
nen rechthoeken. Heinz-
Georg las er gedeelten 
uit de Vita van Ludger.
Na nog een korte wan-
deling naar en rond 
het kasteel van Ahaus, 
vroegere residentie van 
de Münsterse bisschop-
pen, werd koers gezet 
naar Zwillbrock. Daar 
vierden we de vesper in 
de 18e eeuwse Barock-
kirche. Broeder Hubert 
Müller had ons eerst 
verteld over het ont-
staan en de geschiede-
nis van deze kerk. Veel 
heeft ze betekend voor 
de Rooms-katholieke 
mensen uit de Achterhoek, toen in de Republiek de mis niet meer 
mocht worden opgedragen. Een getuige van het geloof.
Een gezamenlijk avondeten besloot deze dag. Een dag die ons weer 
dichter bij Ludger bracht.
Dank, Heinz-Georg, voor deze bijzondere ontmoetingen.

Op Goede Vrijdag, 6 april 2012
Henk Lieftink

Heinz-Georg Surmund geeft uitleg in de kerk 
in Vreden
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Aan geadresseerden en belangstellenden

UITNODIGING
Zutphen, 29 maart 2012

Geachte heer of/en mevrouw,

De Parochie HH. Twaalf Apostelen verkeert in de gelukkige omstan-
digheid dat ze binnenkort een relikwie van St. Ludger in een van haar 
kerken mag plaatsen. Deze relikwie was in het bezit van de grote Lud-
gerkenner Klaas Sierksma, die haar, na zijn dood in 2007, naliet aan 
de Communitas Sancti Ludgeri te Essen-Werden. Nu krijgt deze reli-
kwie een plaats in de H. Willibrordkerk in Vierakker-Wichmond, in 
een gebied waar St. Ludger tijdens zijn leven sterk mee verbonden is 
geweest.

De Communitas heeft de relikwie in een plechtige eucharistieviering 
in september vorig jaar overgedragen aan het Aartsbisdom Utrecht, dat 
Vierakker-Wichmond heeft verblijd met het besluit om de H. Willi-
brordkerk als uiteindelijke bestemming van de relikwie aan te wijzen. 

De feestelijke ‘Translatio’ van deze Ludgerreliek zal plaatsvinden op 
zondag 20 mei a.s., 
om 15.00 uur, tijdens een plechtige vesperviering in de H. Willibrord-
kerk aan de Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE in Vierakker. Mgr. Th. 
Hoogenboom zal in deze vesper voorgaan. Na de viering is er een 
receptie in het Ludgerusgebouw naast de kerk.

Wij nodigen u van harte uit deze plechtige ‘Translatio’ bij te wonen en 
vervolgens onze gast te zijn in het Lugerusgebouw.
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Wij hopen dat door de deelname van vele gelovigen uit zowel de ka-
tholieke als protestants-christelijke kerk de ‘Translatio’ een feestelijke 
gebeurtenis wordt. Dat zou een waardevol eerbetoon zijn aan de grote 
Nederlandse heilige, St. Ludger, die na en naast St. Willibrord en St. 
Bonifatius mede grondlegger is van het christelijk geloof en de chris-
telijke cultuur in Nederland. In de laatste vijftien jaar voor zijn dood in 
809 heeft hij veel betekend voor wat later de Achterhoek is gaan heten 
en van daaruit voor Westfalen, waar hij in 805 de eerste bisschop van 
Münster werd. 
Wij hopen van harte u op zondag 20 mei a.s. in Vierakker te mogen 
begroeten.

Met vriendelijke groet,

F.G.C.M. Hogenelst, pastoor  Gerard Bomers, voorzitter
Parochie HH. Twaalf Apostelen Ludgerkring Oost-Gelderland 

Wilt u s.v.p. aan het secretariaat doorgeven met hoeveel personen u 
aanwezig zult zijn bij de viering en/of de receptie? Bij voorbaat dank.
Email: secretariaat@12apostelen.nl; tel.: 0575 711 310; post: Van 
Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen. 


