


Het e erste ke r kgehoUt<J in de geme ente Lichtenvoorde was de kapel tE 

Vragender . Eeno orkonde v an 1444 t ussen Ott o van Bronkhorst , heer van 

Borculo ? en i;Je s sel -wan den eruc e als pas toor van Groenlo stelt de 

geregelde dienst vast . 

:Pas i n 1496 weTd dool' FTederik van Bronkhorst te IJi chtenvo or d e bij 

zij n kastee l maar buiten de grachten ee n kapel OlJgeTi cht . De Eervormde 

kerk 1 die na 1648 voltooid werd 9 staat op dezelfde plaats 9 vermoedelijk 

zelfs op de fundamenten van de afgebroken kapel . 

Deze k apel '"ms toegewijd aan St . Anthonius Abt , de Iduizenaar), d i e 

gewoonlijk me t een varken word t afgebeeld. Men noemde ~em d a arom 

ook 1,o1el Swieneteunus. Overal genoot hij een bezonde re verering als 

boerenheilige e n ook als pztroon t egen besmettelij ke ziekten. die in 

de l atemiddel e euwen telkens he l e lands treken teis terden . I n 1369 wel'd a an 

h em de kerk van P....mmeloe bij Vreden toegewijd , die ook v oor de bevolking 

van onze streek eeuwenlang als g enadeoord gold . Tien jaar l a ter 

kri~jgt het ne,burige Hekken een Anthonius l:;apel . Hi j vla s eve neen s 

kerkpatroon van Vorden. Voor de grote ve r ering getuigen nog de schen

kingen ~ die aan deze Heilige 1.rTerden gedaan. Volgens een opgave van 

16 26 l ag er toen in h et gebied Liohtenvo orde ergens een Anthonius 

kamp 0 Op de st . Anthoniuskamp onéLer VOI' d e n is de k erk van Kranen-

burg opgericht. De schenking te Zelhem heette Anthonushof . 

Ondanks deze v'erering i s deze Hei lige al s Kerkpatro on te Lichtenvoorde 

t oe):} v ervangen door St" Jan de Doper. Zoiet s kwam in de mi ddel eewlle n . 

herhadel ijkl/oor . 1;!ichmond bij "l.i'Uorbeelde \-TaS aanv ankelijk toege1.rrijd 

aan st. Salvator of Christus als Verlosser c Later .is de H. Ludger daar 

Kerkpatroon . I n Vars seveld volgde op st. Pancrat ius de H. Odul f en 

tenslotte St . Laurentius. 

In 1614 vierde men te IJichtenvoorde de kerkwijding op zondag na 

he t f eest wan st . Jan d e Doper. He t Geboortefeest van deze Hei lige 

val t op 24 j uni . Een h Te ede fee s t namelij k de Onthoofding vo l gt op 

29 augustus . De viering van de k erkwijding was blijkbaar na dit t weede 

feest ofwel na 29 augustus . Immers de kermis 9 die met de kerlüvijding 

ge houden He l'cl ~ begon vToeger op d e eers te zondag in s eptember < 

M.eestal is dat t e vens zondag na 29 augustus . Onze kermis ~ . die 

v;erschowen ïs 1 zou daarom nog herinneren aan de tvJeede KeTkpat r ooDl 

van Licnten"woorde. 
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Bij de verove:-öng van Lichtenvoorde dooT de staatse troepen in 1616 

ging de kapel hier l?venals te Vragender over aan de Hervormden . 

'rot 1627 konden de Katholieken nog in Groenlo hun godsdienstplichten 

vervullen . Na 1627 'tIerd in he t gt!heim, kerk geh01J.den in sommige 

huizen zDal s in het nu verdvrene n Bieteman en Ol) het Huishof in 

Zieuvrent , Verder bestond er gelegenheid in Zwilbroek vanaf 1651 

alsook ~n de Kruiskapelle . 

Bernard van Galen richt in 16 72 de parochie Lichtenv oo rde op . 

De Kathol i eken g ebruike n elan tot 1 674 de hun toegeuezen kerk der 

Hervo r mden. Daarna is er weer g eheime dienst: in de huizen van 

particulieren of op de Katershors t . Pastoor Silvolt houdt omstreeks 

16tH godscLLenst in zijn oude1:'li;jk hui s aan el e Rentnierstraat n a a st 

de Herwarmde k erk. Ruiger te vJe lscher~ die van 1732 tot 1761 

hier pastoor VlaS " krijgt verlof een !lStrooyenkerck!' te bouwen . 'J ' • 
LJlJ 

opvolger Ni colaas Bruggink (1761 tot180S ) de e el dienst in het I1Kerckhuy sll 

H me t hare kame rs en h a nc k s ol der H, Di t gebon,:! werd in 1819 vervangen 

d oor de worige st. Boni fa tiuskerlc met 700 zitplaatsen voor 1300 

parochianen. In 1912 moest deze kerk plaats maken voor de tegenvroor-

dige St~Eonifatius. 

Dat het Patroonschap van st~ Jan de Doper na 1616 ophie l d, k an 

verklaard worden ~i t de kerkl o ze tijd? d i e volgde . Maay nergens 

vinëtt men "\rermeld, wanneer st. Bonifatius als derde Patroon van 

Lichtenvoorde is gekozen . Mogelijk heef~ pastoor te Welsche r zijn 

tlstrooyenkerck 7f a~UI st . Bonifatills -co egevi jd. In zijn tijd b loe i de 

el e verering v an de Nederlandse Heiligen. Lichtenvoorde hoorde 

tot het b i sdom j-Iunster, maar als Aposte1 van Dui -esland was St . 

Bonifatius ook voor Munster eenaanbevelens\'!aardige keuze. 

Op het hoogal taar -van de oude st. Bonifat ius ston de n ele 1)ee1den 

v:an st,. Pranciscus en st; .. Jan ele Doper. Zou st: . Jan d ie ereplaats 

zijn gegeven . omdat; men nog vlist dat hij eens Patroon van Lichtenv'oorde 

was geweest"? 

N. REINDERS a . F.M. 

vormrBN . 
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1 . Ne geJ.dbuuJ. hönk nooit hondard joar an dezelfde klinke; 
dan kump ' n armbuul . 
(Na enk~le generaties gaat ' t In rijke familie financieel vaak heel wat 
slechter . ) 

2 . Wat is gelukke? A- j geh,l.kke heb k\'::i - j met ne scheet de ollielampe 
oetbloazen,. 
(Je moet er niet te veel op rekenen , dat iets je meezit . ) 

3. Verhuuzen kost ne rJörger ne schoo en ne boer ne 1-;:00. 

4. Bi - j oes achter 't hoes 
In den wakelenbos 

Daar was 't zoas ft w~~zen mos ' 
(Fragment van oud Zieuwents liedje) 

5. Ze hebt ' m ' n vassel terug'ezat. 
(Men heeft hem gedegradeerd . ) 

6. Weadwedden en jonge vruu.wleu mo ·-j zeuken vmart ze bunt. 

7. Dee beiden hebt nogal wied onder 'n droad hen 'eVieid. 
(Ze moeten trouwen.) 

8 . Loat 't soe : zen, l oat t t broe : zen j 

Loat 1t ko::;ten wat t t I'lil; 
Den bruugem betaalt Vt 
En 't zoepen doode wi-j! 
(Variant op: "'Wie zal dat betalen, etc.) 

9. Ne vrouwen.h.and en ne peerdetand bunt nooit teumig . 

10. Ondanks HIt Joar van 't Wief!": 

Aamjekeningen: 

Woarboksen bunt 1 

Doar geldt gin rökke ! 

a . Wakel - woagholt (Twente) - wilde jene1,rerbesstruik .
Middermed . : Wakeldor:n (Juniperus commtmis) 
Hoogopschietende struik met blauw--groene naaldjes 9 nog te zien in 
lt Buurser Zand en langs de Romeinendijk . 
vhe kent meer strofen van dit liedje? 

b. rleadweddeng twijgen van vvilg (gebruikt voo r ' t vlechten van manden,) 

c . Teumig: niets om handen hebbend; werkeloos zijn . 

d . Vasse l (varskeJ.): stalpaal aanvveerszijden van ' n koe. 

Ho Hulshof • 
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DE m:;:RVOFiNDE KERK VAN IJICHTENVO ORDE (-vervolg) 0 

Hierop zijn de Gemelde Gecommi_tteerden R. Buijnink" G. J. Rensink 9 

en G. H __ Schepers 9 den 27 september 9 daaraanvolgende op lt Raadhuis 

te Groenlo' verschenen 9 gernunieert met een ant"roo Td op bovengemelde 

Reqaerte van de Catholiquè Pastor 9 z;ijn dit , antwoord van volgende 

inhoud~----------

DEN KERKERAAD DER HERv omvmE: GElv"JIlENTE VAN ]~ ICHÎI'ENVOORDE 9 

aan 

DEN :rillER ASSESSOI/. VEHfD:I;ULL 9 als door den Landdo ~rs t van Gelderland 

gec omnI!Ï t t eert 9 to t;· behandel e n de r zaken 9 de geschillen der 

Kerkgebomven 9 betreSfende . 

WELI,EDELE GES'rR. HEER ! 

De ondergeteke nde Kerkeraad der Hervormde Gemeente van Liehtenvoorde 9 

als bij aanschrijving van \{el. Gestr. d . d. zo van Herfstrrraand 9 

gec harge ert v om op een Reque te van de Roomsch Gath.oliqutli Past or 

INeste:rrman t-e Lic:htenvoorde 9 met nog twee anderen 9 zig daar bij 

gûal ificeerend e 9 als door h (tn liedeo Geme ente gemac htigt 9 be hel-, 

zende een verzoek ~ aan Zijn IVIa1jestei t den Koning van Holland? 

om in bez,i ii- gestelt te worden V'an I t Kerkgeboui'j der Hervormde te 

LiC'l,temloorde 9 te d iene n van bela ng \' heeft de e er 9 met d e terug 

Zïending wan voorz. Request en dankzegging voor de gedecerneerde 

ter hands-ttel ling 9 ter pari ti e aan Wel . Ges tILo orde r e I' t e an tï\l' 0 or .. " 

den 9 da-It, de ondergetekende over 't onbeseJ.1.aamd werzoek van de 

Requêstranten 9 hunne v e ron-b"vaardiging niet kunnen verbergen 9 

ve:mmits de Gemeente der onde rgetekende n 9 niet allee n se derd de 

eerste sligting door hunne voorouders 9 in het- gerust en ongestoord 

bezitt gen ot, v a n '\/'O ornd Kerkgebouw en Pas toriehuis hun a nllefi s 9 

geweest. is~ welhe possessie of bezit reeds een gegrond recht van 

eigendoTfl-'9 op zig zelve ople'\iTert y het welk nader bekragt i gt en 

buiten allen tegenspraak gestelt wordt in ' t . n. Westbock Napoleon 

arit.1858'91889 ve·rgeleeken meit Ar Jd: .• 459 et. segg-

fliaa J1' ook irl.lzon derhe id 9 omdat!:; de onde :~'gei;ekende nie t all e n bloote 

bezi tters 9 maar formeele Eigenaars van woorz:-o Gebou\>len en Goederen zijn ~ 
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En9 omdat I t KerkgeboU\lT gestigt is in den jaare 1648 en de Pasto

rie in den jaare 1677 en volgende-alles uit de bijzondere beurs 

der Hervormde Gemeente voornoemd 9 e n u it donatien~ colle c te n ten 

eenemaEüen vrij1t,.-il1 ig door huliederen begl.:mstigers aém hun ges(;hon~ -

ken: gelij k ui~ apenbare 9 g erichtelijke en Kerkelijke Registers 

vaT! meer dan eene :crJlaat s \7'olledig constateert; irTaarVan de authen-

tiqeu stukken onder de ondergetekenden berusten zijn en bewaard 

worden: welken zij echter uit hoofde van den korten termijn om te 

berichten en ,pan vJegens de extensie der stukken zeI ven n iet hebben 

kunnen cOliiseren en een deze annexeeren : maar bereid zi jn , de-

:?~el 'pen vervolgens 9 op de (3erste re qui s i t.Le in fo rma IH'obanti t ~~ 

s upperi t 'Bf):reYl r 

nat. z"L:, l ks aLLe s te me e:~' kracht ontvangt u i t dez·(', consideratie; 

da-tt in l798 'Y'Olgens de -Goen wigeerende C'oDJsti tutie nCL~,_~~:rJs:,~:'??l1:-rE3n 

tt(::,J?" !~~C:l~_~,~:I}:,g, ,,~ZE?E~l~,~ __ y'<:)<:)!;g~,i:?tel,j:;~ als toen ! 'I:; toen gemelde gebouw 

doeI' de ondergoteltenden 9 op hevlij s wan eigend.om'9 door overlegging 

wan de Documenten boven geallegeert 9 :,:'mo1rrel aan I -ti~ H. Catholielt 

Ker](gulOoosehap als aan ! -ti toemalige GemeentebGs'ëuur is genaast;; 

en daarvan d~ ko ~~en betaaltg waarin de R nCathol iqurn zi jn b erus t ende 

ge\':ee2t;-, ~ 

KU!nne~i_ de onde}~getekende 9 wegens tijdsge l'Jrek 9 dit n iet v e rde r 

E'n zul1Ej11 \{dll, GestT o nu a.delijk nog doen r emarqB1e eren o de walsche 

opgaave en ongegrondde postiGn bij de Requeste vervat, en waar-

d'oo r z i j Ti'equ8s tranten hunne onregtmaat ige begeertens een schijn 

'1'an r<3 Gh.lo do e:, .. }ls1)hen ~ en 9 waare hetmooge1ijk 9 de Hegilie van 

ZijJ1J I/I, te' 

Eersteli ~ k, is ~e opgaa ve de r Requestranten omtrend de g r ootte"des 

Hervormden KcrkgcbouvlS ~ oJ) 78 voeten lengte 9 32 voeten breedte 9 

e n 46 voeten hoogte in de nok g opgegeven:al 't welk bijnadere op 

meeting 9 door eenen gezworen Landmeester en I'ietselaars uit Aal ten 9 

he-wonden ts" slegts 54 voeten 2 9 5 duimen in de lengte: in I it 

midden i t rU::,TIlst der Kerke 9 28 '\"oeten f3n ~ duim in de breedte 9 

en 30~' voeten hoog -Ce zijn g al 'i t ,\o]e1k zeer omstandig bl i jkt uit 

den hier b ij gêappliceerden At e s te en af~ekening der Platte Grond 

der geme l de Kerke. 
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A. Zijn de galzoo d i it Kerk gebouw ve e l kleiner is dan door de 

R.ffi:rutêstranten is opgegeven geworden en b l ijkt alzoo klaar l ijk 9 

d'ait die der R.equê stranten , volgens eiJgen opgaave bij hunn! l ieder 

R.equ ê s t e v e r v a t , aanmerke l ijk gro ot er is ? dan die Hervormdeng als 

vïoTd e n d e d a arbij hu nn e Ke r k e v 62 vroeten lang ? 28 woeten bre e d , e n 

34 voeiJen hoog opgeg eveng\verhal wen hun l iedeYl zeer k wa,ali j k staat" 
k e rk 

OIm aan Z.1\1. woortdongen 9 dat het Her"IWorrnd egebouw N.B. n_\!e.g~~~~. 

d'~_~_z_~!:~~~~ __ :r!~E3:t'~~:t'~ __ ~.J:'_?_o_t_~_~: __ ~_~ __ e._~ii~Il:r~ieg in allen deelel]) beter ge

sc-h1k-l.t zon' de z1jn tot e c no onverhindeTde GOdsdienBtoefening \Tan 

h:um n e' Gemee n fie. 

Mo e 'tie n.de' d e on de rge t eke n d e n ook nog heir \~J: i:i?:J:::~ of () ~1~é1!:L:r.·'?_ '\:~an de 

g:rrooite der R.~Ga-tJ-h o l i eke Ke r k? d o or de Re quê s s t r an t e n z e lve opge-

geven, in hetr midden laateng alzo o n i et in de gelegen heid h e bben kunnen 

koomen 9 van zeI we olltemeten g zj. jn de ' t evenwel niet onmogelijk 9 

dat zoowel als eene Kerk opzettel1jk te B:t:'.c!t:l .~r de andere opzette-

l1jk t e kl e i n kan zijn opg egeeve n o 

Ve r :>7'o l g ens z a l 9 t Yoorge e v en , 8.1 s of hun l iede r Ke rk n i e t z ou kun~ 

nen vergroot, worde n, n1Bdep~urmen vIOTde n tegengesprooken g Da a r zij 

lieden toch hiertoe 9 aan de eene' zi ,jde der Kerke een ruimpl e in 9 

en aan de andere zi j de der zeI we 9 e-enen grooten hof' ten hunnen 

cUspositüe h('. bben~ ook weeten de ondergetekende niet? dat, men ooit 

t;e '\'(To oren a a n (rer Rooms e h e n geklaa;gt heeft ove r het ongenoegzaame 

v an hu n Ke r k geb om,r , I t we l k "~~ l}t d i e Godsdienst \Ve l ing(~ ri. c b t en met 

een goed Pas t or1e hu i s, e n grooiten Hof d a a r an:nex 9 v o or z ien i s 9-

Wi jders? dat opgaave der Zielen der Hervormden , 1nsge lijks Xauti f 

1s gedaan 9 als zijn niet; 280maar volgens de onlangs gerichtlijke 

g edaane getellinge , 279 zielen, 

Eindeli j k moe t en d e onde r g e teken de nog remarqu e erden , dat de onde r 

tek enaa:rs v a n het Re quert 9 nD~ hun inzi e n ? geen lJevo e g de Pe r s oonen 

zijn? om we-Ik een v e rzoek , al s b i j dat , Re quês t werva t , te d oen en 

zoo maaJi', als l -tt \"mare op eigen gezag, eene Negotie, met denzelven 

Kenk en PawTtoriehu1s te drijven, doordien zij toch geen erkend 

collegie ui i:tmaaken 9 dat de Gemeen-l1e hedient ~ en de 2 anderen 

dekenaars . slegts als Particuli e re Led.en der Gemeente voorkomen~ 

we l k e n ·tro t zulke h a n de lin g e n zekel'lijke behoorlijk rrnoe s ten ge

mag'"i.ti.gt zijn dOOl? d e R . Cath olike Gemeente , 
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die de Eigene r en Z'i j1'Il hunnes-: Kerke 5.' en welken door geen Particulieèt'en? 

met. recht; kunnen wo-rden v-eräliëneert? WaarOE! ook de R. Catholieke 

Past:or \vesterr:lan nodig' zal geoordeel t. hebben, om zich van agteren 

na zijn eigendunkelijke handelwijze GeYi18ente des I s morgens 

vroeg op te roepen en overtehandelen, om op de PerBoonen bij de 

ReCjueste vermeIt ten fine voorschro8yen, queliferatie te verleenen 9 

wa2.rui t evi,jent 1)lijkt dat Requestranten dien v-olmacht, te vooren 

in geene deelen gehad hebben en dus valschedelijk hebben voorge-

wendtt, gemachtigt te zijn van de Gemeente wordende zulks ook door 

verscrleiden Leden dier R o Catholieke Gemeente erkent, welken 

betuigen van gem o Requêst nimmer eeniee kennis dragen hebben. 

Dan ook nog moeten de Ondergetekenden Vlel1 . Gestre, aandacht 'be -

paaIen bij de blijkbaare verdraaing en geheele verkeerde toepas 

sing, welke de Req"uêstranten van de I,vet· zelv8 9 vJaarop zij zig 

beroepen maaken: daar toch 9 de artik. van I t Decreet van Z.M . d od. 

2 augst . 1808, als gronden van schikking over de kerk,g-el)Quwen, 

niet allen I t aantal Zielen maar ook de gesteldheid en behoeftens 

van de respec1ive Gemeentens opgeeft; zaaken, welke bij I t cassub-

ject \vel degelijk in v(jrgelïjking moeten worden, en het oordeé'ü 

van een vonissend Richter bepaalen; vermids toc'h de kerk der 

Hervormden nietE; IneeL dan behoorlijk geschikt is ter ui t :oefening 

van hunnen Godsdienst;? en ook kleine:!'. zijnde dan die der R. Catho-

lieken$ (blijkens ' t trooven geappliceerde Attest.) z01.1den zij 

verliezen~ en daarenbo-v:en nog de ruste, vrede en eensgezindheid 

onder de wederzijdsche Gemeentens grootelijks stooren: f t ge e n 

toch in geene deele 't oc;gmerk der Het zijn kan, 

Laastelijk moeten de ondergetekenden nog aan;nerken, dat: de Re'

qu'êstrant'en in het slot van derzelver Requêrt. het :'üet slechts bij 

de Kerk laten. maar ook hunne ongeoorlo01cLe begeertens tot de 

pastorie uitstrekken~ (ofschoon in Artiko 9 va::!. I S Konings 

Decreet? daarvan volstrekt geen melding gemaakt wordt zijnde ook 

die even als ' tr Kerkgebouw. alleenlijk door de Hervormden ge-

houwd en bekostigd , zooals reeds boven gezEgt is, - Zijnde ook het 

pastoriehuis der Romrrschen in deze minder geschikiJ; yoor de 

Hervormden, vermids dezel-'len veelal voor het Ceeli.baai:L der 

- 7 -



prÏ-E:stüron , vulgens dorzelve kerkelijke \,ret~tcn, z:i ,jn ingori«::ht-,> 

en die der_ He:I:wormdcn voor geheele huisgezinnen bestemd zijn., 

om' allo welke redenen dan ' t; aan een iegelijk onbegrijpelijk 

IITO:8t woorkom:en~ hoe dat de Requêst-ranten, aan welkers Kerkgenoot, ...... ., 

schap' in den Jaare 1798 9 in scriptis eene wolledige opgaave 

geä!laan is wan de Re:c;hten den Herl'fOrmden (waarwan zij dus volkom:en 

kenni;s draagf0n) nu' nog eene aanspraak durwen doen op die voor-

m-olde eigendommen on tegen beter Vleet-en aan 9 dezel ven bog,e8ren: 

daalr zij daaJ:i" en boowen z-o'nder reden, zonder be"roogdheid, zondor 

eenige gronden wan vlaarheid of' ree:ht 9 de Ke:rkger:ooitschappen 

onde:nling cnfbroeilleeren, en tegGn de Regeering ongegrond mis -

noogen opwekken, ja de gepastB ma~üregelen van Z . M. tot heil wan 

z;ijn v,olk , in bronnen v;an jammeren werkeeren kunnen . 

Ve.::rmlcoenende de, onderget-ekenden hierm:'8de g,enoeg g~-zegt; ite hebben> 

om het: onbillijk en ongegrondde den; Reuestranten woordrach-t; te' hebben 

doen 

g.~:<:.~ ~ ~~~ ~~~~ __ Y'c::r:~~~~" _ ~~_~ __ f:?_~_Yl~:a_~_~_t? !! __ ~?_?_g? ___ ~_?:~9:§,_~ __ g~Sl:~±: ±: ~ ~~-~ ~~.~ ~t 
en ' t; zelve gewezen van de hand. 
- - ---- - .• -- ---- - -- - " . _ . __ _ , _ __ - - - _ _ _ - ______ - __ - __ - . " __ 0_. _ _ • ____ _ _ _ 

\vaarrtioe d'e ondergetekonden hun liede'ren helangens aan IJ Ed . Ge:str. 

en zelf's aan zijneJI'N . toetsing j allereerbiedigst; opdraagen en 

aanoeveelen 9 zig noemende:, 

was getekenii 

onderstond 
Wel Edele Gesti;:rr. Heer ol 

Wel Edele Gest-r~ Ondordaanige 

Dienaaren , 

De' Leden van de-n Kerkenr.aad 

der_ Hervormden Gem~eente van 

Lic'htenwoorde. 

V,To ornoemxl . 

Op lastt derzelve, 

H. Buijnil:k . Sijn, h .dj-,~ Scr.iba . 
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m: REF'ORJYINI'IE; I rl LICHTJ,:HVOORDE 

De keuze van he t onderwerp is een von ds t vaD het Bestuur der Gereformeerde 

Ouderenvereniging . Al te lang on t brak ook een monografie over het onts taan 

en vool'tbesta an van het Protestantisme te I,ichtenvoorde. De voo ~('stelling, 

die over d.eze on hIikkeling hier geboden ·wordt, is niet af. fJlaar wanneer is 

geschiedenis ooit af ? Telkens komen nieuwe gegevens te voorschijn) die 

het zicht op do gebeurtenissen verruimen en zuiveren. 

Beter een onvolledige monografie dan helem.aal geen v.reergave van het ver

leden. Iedereen wenst te weten, wat het Protestantisme hier in de vier 

eeuwen van bestaan heeft beleefd. In een geschiedkundige beschrijv:Lng van 

het katholieke verleden neemt de Reformatie aIs t egenpar t ij een t v/e ede 

plaat s in. Hier bekleedt zij ech t er de hoofdrol. Zij verovert l even sruimt ,,:. . 

Zij ondergaat ook de tegenlcrachten, die haar on tpl ooiing buiten he t stads~> 

gebied bepork en . vleers t and stEl.al t , weeY'fitand verdiept he t b esef' en beziel t 

do tO G\üjding , zij verhoogt zo d.o gee ste li jke waar de. 

Hog e dez e voorlopige monografie anderen inspire ren de vw ergave van een zo 

bel angrijk en merkwaardig verl oden do or aanvulling en correctie de volko

men.hei d te schenken, di e he t verdient . 

Voor Gen Juist begrip is voora f nodig e en vo orstell ing van de politieke en 

kerkel ij lw toestand in de hee r li jkhej.d Borculo, waartoe Lichtenvoorde tot 

aan 1616 heeft behoord. In 1406 draagt Gisbert 11 zijn heerschappij Borculo 

op aan de bisschop van Munster en ontvangt ze daarop in leen terug. Als 

gevolg daarvan hoorde Borculo en daarmede ook Lichtenvoorde tot 1616 niet 

bij Gelderland . Karel V en Philips 11 hebben nooit over deze streek geheerst . 

Hun maatregelen tegen de Hervorming vonden hier dan ook geen toepassing. 

Als leen van Nunster lag de heerl ij.l:heid bui ten de Nederlanden. 

Groenlo daarentegen hoorde niet meer bij d e heerlijkheid. I n 12:'16 had de 

heer van Borculo de stad en naaste omgevi ng aan de graaf van Gelre ve r 

kocht. Vanaf da t jaar 'was Groenlo Gen Geld(3rs e i land bi nnen de heer lijk

heid Borculo. Zodoende heef t Gro enlo po l itiek en k erkeli j k e en ande re 

on t wil:,:ke l.ing beleefd dan Lichtenvoorde. 
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Kerkeli Jk behoorde de heerli jkheid Borculo eveneens bi ,j het bisdom Munster o 

Aanvankel ijk was dat ook met Groenlo het geval gewees t . Naar i ni559 wordt 

Gx'o enlo s tad b:Lj .h(,~t paf'; opgerichte bi l3ciom Dev8nter ge v·oegd, omdat he t stads

gebied Gelders was . To t de paro chie Groenlo hoorden t o en ook Lichtenvoorde, 

Bel trum (';On Zvmlle , die ech t er bij het bisdom TJJ.uns tor b leven. 

Ho e is nu de Hervo rming in de heerli j kh.üid do orgedrongen ? De band me t 

Munster begunstigde hier de verbreiding van het Lutherani sme . Bisschop 

Franz von liJaldeckwas zelf oen voorstander van de Augsburgse confe ssi e . Ook 

Joost van Bronkhorst , die van 1542 tot 1553 de heerlijkhei d BOY'Gulo bestuur 

de, had zich bij de nieu:vlO leer aangesloten . Omstreeks 1550 begon hij met 

de j_nvo e:cing van de Augs burgEJG con.fossiG i n zijn gebied. Anclore richtingen 

mochten echter geen hagepreken houden . Het Katholicisme verkeerde hier 

evenals in het LVIunsterland in diep verval. Na 1570 zo cht ï1lunster verbeteri n g 

aan te brengen . ]VlaaI' de kerkelij lee c ommissie voor onderzo ek kre eg ge cm 

toegang in de heerlijkheid . Verdachte geestelijken k onden niet vervangen 

wo:cden . 

Er bestond eon methode OIJ de overgang naar het Lutheranisme haast ongemer kt 

te laten verlopen. De lithurgische dienst van vroeger bleef grotendeels i n 

gebruik . Verandering van 1i t11rgie val t dadelijk op. OEi geen aanstoot te 

geven:, vla S het beter de oude vorm te laten bestaan . Dat een andere leer 

wordt gepreekt , beseft menigoEm pas na verloop van tij d , maar dan heeft zo a l 

in k unnen werken . De nj_euwe denkwijze heeft zich dan kunnen vastzetten . 

Voortaan luistert mon ook met grotere aandacht OLl nog !:leer van het nieuwe 

op te doen . In gesprekkcm wo rdt de preek verder bekeken . Sommigen bekennen~ 

dat er in elk geval veel goeds vlerd gezegd, al hebben ze dan ook niet al l es 

begrepen ., Anderen vinden , dat men de geestelijken moe t volgen . Zij zijn 

illlLJ.ors a ange steld om de gelovigen te l oiden. Deze opvatting kan voo r ve len 

een geruststelling geweest zijn. Passief on blindelings volgzaam kwam men 

jan als vanzelf to t he t aannemen val! hot Lutheranisme . 

De overgang heeft hi er r uim de ti jd gehad om zich ovoral do or te zetten . 

Volgens e en schri jven van Joost van Limburg Stiruo, later heer van Lichten-

voor de , ui t het jaa r 16 '1:2, Wa s dE:) Augsburgse confessi e fie e r da n zestig 
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jaarlang "in allen Kirchen ••• profitiertt und gelehrett worden". 

Mar:i.a van Hoya neemt na de dood van haar man in 1553 , het bestuur van de 

he oY'lijkheid over. I n "1 563 .~rij g't zi j het gedaan, da t voor de kapellen i n 

Lichtenvoorde en Vragende r de weggelopen karthuizer Gerrit de Gro te wordt 

benoemd. Later probeer t men het kerkegelcl, dat hij ontvreemd had van zijn 

vrotn'i terug ·t;e krijgen. In 1602 ,mrdt hij opgevolgd dOi .. H" de hs",r Berndt. 

I~lUllster had hem uit Sti.d.lohn verwijderd. Li chtenvoorde wenste zijn aanstel-

ling. Berndt verdiende zijn levensonderhoud met wijwaterhandel, gezondbidden 

en duiveluitdTi jving. Ook gaf hi ~) deskundige raad op gebied van t overij. 

I n 1616 verzoekt hij t e Zl.l,tphen om als pred:Lkant in IJichtenvoorde te mogen 

blijven. lVIaar dominee vi" Baudartius beet hem toe "Ahmert ghij soo gheleert 

ende ervaren i n de H. Schrift ~ aJ.f:1 een van al de geschi.ckste Izee:caers, die 

ond.er OIlS nu syn, ofte oyt gh8i'l"eest sijn, SOf) soude hot nochtans a l te 

schandeleus ende onbetamolyck sijn, u tot het Predickant inde Gereformeerde 

Kerek toe te laten". 

N.1.m.s ter kon w','?!:Lrdg doen t egen zo In wantoes te,n d. . Het bisdom was 8.1 even e rg 

ontredderd en Iverd bovendien door het Luthel'aIlisme bedreigd. Bochol t bij

voorbeeld is een tijdlang een o\rerwegend protestantse stad geweest. Berndt 

1i'Jerd. in 16 '14 t ooh afge zf:J t. maar Elen wist haa8 t geen gGschikte g!,jos telijke 

te vinden om hem te vervangen. Naar het schi jnt, is er over gedacht Lich-· 

tenvoorde en Vragender vanuit Groenlo te bedienen. 

I n Groenlo had. het Lu t hc,ranisme nau"I'Jelijks VEi. t kunnen krijgen, oD:tda t het 

Gelderse stad buiten de heerlijkheid Borculo lag. Maar in Licht envoorde kon 

er voor 1616 een rooms Lutheranisme ontstaan. De houding van de geestelijken 

111'a8 onbegri. j peli jk of erger . Menigeen wist nie t meer ~ wat nog te geloven . 

Het liefst bleef men nog bij he t oude . Aan ergernissen "laS men a.l gewoon 

geraakt. Voor de onzekeren en onverschilligen was het niet moeilijk Luthe-

r aan te worden ", Anderen gingen echter over to t het Lutheranisme, omdat ze 

daa r verbeter:J..ng zochten. Zoals he t nu was? lJocht het niet blijven . 

Ondertussen kon ook het Calvinisme enkele leden aanwel~en . Omdat de maat-

regelen van I'hi lips II binnen de heerlijkheid. niet golden , was hier een 

ve:U .. ige wijkplaats VO OT vluchtel.tngen. 
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Ver volgden z i jn vuri.ge propaga.ndisten. 'lIegen 1600l'l'erd Lichtenvoorde door 

prGdi kant enu.i t de ontl'ek, vo oral. ui t Varsseveld bezo cht 0 H1..U1 be zielend. op 

t n3den von d g ehoor bij Katholj.eken en Luthe:l"anon, 

De l~ e voors te l ling be treft voor al Lich tenvoorde stad, minder de omgeving . De 

buurts chappen Harreveld , Zi euNen t en Lievelde hoorden bi j de keTk van Groen

lo en nie t bij de ka pel van Lich tenvo orde. In Groenlo kregen ze geen lutherse 

preken te ho r en " I:n Vragender ? dat Gen kapel had, heeft het Lutheranisme 

blijkbaar geen aanhang gevonden . Het verschi l tusBen Lichtenvoorde stad en 

de buurtsehappen rondom bepaalt ook het verdere verloop. 

De toestand verandert, als de Staatsen op 10 januari 1616 de Munsterse be·-

zetting uit Lichtenvoorde en op 25 februari uit Borculo verdrijven. De 

heerlijkheid wordt da":', aan Joost van Linburg StiruLl opgedragen. Voortaan 

gold de Calvini sche staatsgodsdienst ook voor het veroverd gebied. Joost 

van Limburg Stirum kon niet verhinderen, dat do Lutherse dienst hier ver

boden bleef. Reeds op 16 januari h.-wam dominee ~lilhell;1 BaudartiUfJ naar 

Lichtenvoorde om de opricht ing van de kerkelijke geneente te regelen. 'l'homas 

Cuijminck wo}~d t als eerste predikant aanges t eld . 

On éLanks het v erbod h ooft het J ... utheranisme ü) Borculo .zi ch nog e en ti jdl ang' 

kunnen s taande houden . Uiteraa rd verl iep de overgan g t e Lichtenvoo~cde 8.1 

evenmü). 'ranZ tÜf. De ui t brei din g van de nie1xi'ïe kerkelijke geLlGent e b.ad t ijd. 

nodig" Ve J:'kla arbaar is !Jet dan ook , d.at de eere te l ij s t van lidmatGn in 

164') ï'i'3rd opg es teld en de opr:Lchting van de kerke:raad pas in 16:58 tot s tand 

lavam. 

Re eds VOO T' 1641 ontving de He r VOl'Llde geE1eente van Lichtenvoorde een aantal 

lidmaten van elders. Lichtenvoorde was in 1618 door B.fspli tsing van Borculo 

een eigen heerlj_jkheid geworden . Al dadelijk moesten er voor verschillende 

ambten en diGnsten bekvlame personen worden aangesteld, Voorlopig kon de stad 

daarin niet voorzien. De vreemden, die zich hier ter beschikking stelden, 

versterkten de aanvankelijk nog kleine groep Hervormd.en. Ook naderhand 

telt de bijdrage van buiten mede. 

Volgens de lijst vall. 1641 behoorden er 50 lidmaten tot de Hervormde ge··~ 

neento. Zij woonden haast allen in de stad. Voor Harn3veld-Zieu"l'ent wo rden 
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3 Ilerson en opgegeven , naneli.jk Ursula van lv[iddachten p de Vrouwe van Harre-

veld, met haar dienstoeisje Greetjen van Vesten alsTIlede een vrouw Beeltjen 

geheten. De 2 lidmaten iran V:rag8nder vw ondtm op huize Tongerlo. Voor Lievel

de was n og lüonand te vermeldE:;n. Van elders waren 7 lidmat8n aangenOIJen . 

Ret aantal lidnaten ui t de eigE::n bevolking kan hoogstens 43 gei'Teest zi jn . 

Vo lgens schat ting zal in 1641 ongevee r een dGrde van Ijichtenvoo r de stad tot 

de Hervormde lterk behoord hebben. 

Maar de kerkelijke gemeente neeDt t oe. In 1677 ,wonden er 95 lidmaten in 

de heerl ijkheid. I, i chtenvoord.e . Daarvan behoorde n er 49 tot dG stad, 17 to t 

de voorstad en 2 t ot den Bosch. In Zieuwent zijn er als voorheen 3 lidmaten. 

Vr a gender heeft e r nu 23 en in Lievelde komt er nu ook 1 voor . Van buiten 

kwanen 14 lidTIlateu. 

Relatief het hoogste aantal wordt in 1716 bereikt . Er waren t oen 146 lid

uaten, waarvan er in de stad 110 woomden, in Vragende r 31 en in Zieu1j,yent Jo 

Na 1716 vertraagt de groei. In 1798 had de gemeente Lichtenvoorde 285 

Her voruden n e t 148 lidnaten. Hier tegenove r werden er 2672 Katholieken 

ge teld , Na 17'16 kon de stad. voor de 1118este ambten en beroepen voldoende 

personen ter beschiJrJdng stellen. Soomige diensten "varen als bij traditie 

I'J.e t bepa alde famil i es v erbonden . De g r oei van de Hervormde geLleente beru s t te 

daaron hoofdzakelijk op geboorteoverschot . 

De Hervornde gemeente "as als een enclave opgesloten binnen een Katholieke 

omgeving . De buurt schappen, Harrovelcl , Zieuiilent ? Lievel de en ook Vragende I' 

hadden de invwrking van hot LutheranisI1e Binder sterk ondergaan dan 

Lichtenvoorde stad . Ondertussen ï~as e r met succes varmi t Gro enlo gewerkt 

aan het herste l van he t Katholicisme in stad en omgeving. Na 1627 begint 

de missie dGl' Coventulen vanuit Rocholt en in 1652 vanuit Zwilbroek. Voor 

Lichten"iToorde stad. l>Jordt in 1681 Hend:cik Si.J.vol t als zielzorger aangewezen , 

de parochie Harreveld ontstaat i n 1694. 

Met het opleven van het Katholicisme liep de vatbaarheid voor de Refor

matie t'3TUg" viel h ebben er altijd over gangen tussen b eide confeé3sies over 

en weer pl aats gehad . Het geDengde huwelijk verklaart menig geval. In

ter essanter is het. dat sonGige HerVOTGden nanen dragen, clie eigen z i jn 
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a an gehee l kathol j. eke ffl.I1ili es. }<jnkel cm werden Protestant~ terw' i j l d e ver·-, 

wantschap Katholielc bleef. 

Reeds bi j h et begin i s daarvan oen voo r beeld aan tOivijzen. In 161 6 lcrijgen 

Hernan ten Have en Bernard Krabbenborg een ElLibt in het stadsbestuur. Bij de 

oprichting van de kerl.ceraad in 1658 worden Hendrik ten Have en Jan Krabben-

bor g oude rl:LJJ, g . ~len Have en Krabbenbo:cg zi jn anders katholi eke f aillibeuao.en . 

Een later voorbeeld be treft de fanilie van pastoor H. Silvolt . Grada en Jan 

Silvol t gingen : 2, zondags niet naar de kerk van heero on rJaar een paar stap

pen verder on de preek van doriiinG8 I-1onhenius te horen" Als HerVOrI1d s taat 

voor Vragend er in 1677 De:"k Nienhuis vernold en in 1734 H. Bronkhorst te 

Zi ouwent . He t ongekeerde kont ook VaaL Zo Iwrdt in î 743 Hendrik 8e1'on te 

gen oend op oen li j st vaIl de Katholieken te :Lichtenvoorde. 

De HervorDden hebben zelf hun kerk gebouwd. Zij staat op de plaats van de 

vroegere St • . A.l1thoniskapel bi j h et Hof . In '1627 had de ruün. honderdj a r ige 

kapel vleer reparatie nodig . De nog kleine geneente kon de onkosten daarvoor 

niet dragen . De boleger ing van Groenlo bood een geschikte gelegenheid voor 

een collecte onder de s oldaten . Zi j branht 100 ducaton s op. Prin s Hendrik 

schonk H 63 ritson dakleyenll • 

In 1645 bestond het plan op de plaats van de kapel een kerk te 'bouwen . De 

aangevraagde subsi dü, -we rd t oegekend . Domine e vhlheln Rochlingius legde 

op 18 mei 1648 de eerste steen . Tien jaar later was he t dak nog niet gereed . 

Oo k in 1677 1),wrd t over het dak g eklaagd . vHnd en vlee r hebben naderhand nog 

verschillende rJ.alen het dak geteisterd. Hagelbuien vernielden de glas-

ranen . 

I n verba nd n a t d e bouvTTATeI'kzaaDheden i s het aannemeli,jk , dat een tijdlang in 

de Vr'agendersG kapel godsdienst v-rerd gehouden en het terrein rondon voor 

begraafplaat ,s moest dienen . lV[ogel ijk is ook , da t daarn a het glas van de 

Vragende rse kapel is gebruik t voor de };~erk in Lichtenvo orde . De dakbe·~ 

dekking en ander bouwnateriaal zal eveneens bij de bouw van de nieuwe kerk 

zijn toegepast . De afbr aak ging verder. Be t lJuuTW'ork bij d.e ingang ü; als 

ruïn e blijveIJ staan . 

Bernard van Galen richt in 1672 de parochi e Lichtenvoorde op. 
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Twee jaar lang hebben de Katholieken -e oen de Hervornde kerk in gebruik gehad . 

In 1693 kreeg de binnenruinte een zolder, dat 14 rijksdaalder en een 1/4 bier 

kostte. Do toren droeg hToe kloklcen" In 1708 ,-rerd voor 125 gul den een uur Ttferk 

aangebr a cht . Onstreeks 1723 ken nen een orgel aanschaffen. Bij de gro t e 

brand van '1735 bleef het gebouvr onbeschadigd. De Vrouwe van Harreveld droeg 

i n 1762 op uilde -(IiTi ,j ze bij voor een nieuwe torenspits . 'rijden s de Bataafse 

vrijhetds f eesten in 1795 hebben de Katho1i eken belangrijke schade aange

r i cht. Vooral de grote klok noest het ontgel den .. In '1817 werd ze opnieuw 

gegoten. Ook hebben de Katholieken in 1798 nog geprobeerd de kerk in bezit 

te kd,jgen . He t gebouw had volgens schatting d.8 waarde van 3000 gulden., 

MtLar de Hervornden ,konden bewijzen, dat ze zelf de bomT en hot onderhoud 

met eigen niddelen hadden bekostigd . Daarnode verviel de aanspraak van de 

Katholieken. Toon in 1672 door Bernard van Galen de kork Man de Ka tholieken 

werd toegewezen, verdedigden de Protestanten hun recht op dezelfde wijze, 

naar zonder succes . 

I n '](';16 gingen de bezittingen van de ;,,:a . An.thoniskapol t e Lich t envoo:cde 

en de St. Jacobskapel te Vragender over naar de Hervornde gemeente . Tien 

j aar late r word hierover een lijGt opgeste ld . Zij is uerkwaardig OEl de 

veldnanen, die e r i n voorkonen . IVIogeli j k kan Den de liggi ng van de percelen 

daarr,lede nog aanwi jzen. De tekst volga hier i n de oo rspronkelijke spelling : 

INCm'lPS'rEN VAN DE PASTORIE ~rE LICHTENVOORDE 

Vicarie i n de capelle tho Vr a genm. 

De vi erde garve van de katerstede, nHe t Han" geno8Lld, gr oot î O Dolder 

geseysl! gelegen in Vrageren. Bracht in 1626 10 daalders op "Den Schoel

neis ter" • 

De derde ga rve van lIL. Vr omwnc8.np fl groot 2 1/2 uolder "geseys". 13racht in 

1626 17 daalders op. Het huis en dt:: hof van deZE: katerstede voor zes j aar 

verpacht, jaarlyks voor 2 daalders. 

Twee akker s van 1 spint ilges eys"" Brachten in 1626 10 st. op. 

De "Bungel incxcanp ll , !!groct 3 nolcler"lteseysH gelegen ":in ! t Sieuwentt! " 

Bracht in 1626 11 daalders op. 
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'I'wee tlKeupkens achter de uoelen in den Fragerschen diiclc H groot 3 schepel 

fl geseys", siin gegeven tot broot ende wijn aver de bedieninge des H. Avon t-

uaels , ergo hier niet n • 

Een. gaerden nin den Fragorschen diick". Een stuk "groonlants, geheeten de 

Weelnate, van 2 dach ueyens is den pastoor. 

De garve van een stuk land , groo t 1 [lolder iigeseys" gelegen aan tt Vleel" 

Is gelaten aGn den schoelneistel' pro labore. 

De derde garve van een "keupken aen de Schatbergers caup, groot 2 nolder 

Hgeseys". HDes pastoors gage ". 

Rente ende Stec1.icheyt. 

De burgers van Lichtenvoorde geven jaarlijks "in dese capelle 5 nolder 

roggen , Bits daarinne ge rekent 1/2 [lolder, dat uytter Sieuwont conpt ll • 

Ui t il Geerkinck ll in Vn,geren jaarlyks 5 aar t .. 

'IIessel Roecx uit siin "gaerden" 2 daalders. 

Rocloff Roecx 5 ryders. 

Wanels [late '! 2 stuivers> 

Uit"St . Anthoniscao.p" 6 .schepel rogge . 

Uit een "gaerden il in Vrageren 9 stuivers. 

Stedicheydt 

"Tolmis ter Veluwe 1 schepel roggesaet ofte een dale:c daervoOl~ll, 

nP leckenpoel 2 1/2 gulden . 

IIHi 11evoortl daalder ll • 

Hunmelink 18 st . 

De verhouding tussen beide gezindten kon zich toch tot een dragelijke 

coexistentie ontwikkelen. Botsingen kwao.en zelden voor en hadden ook weinig 

te betekenen. De sa:o.enleving in 11et narkge:o.ootschap, nai:1,I' voora.l in de 

noaberschap begunstigde de verdraagzaao.heid. Nen kibbelt wel over godsdienst 

heeft leedverr:;aak over schandalen lJij do andere parti,j, o.aar laat toch 

ieder het zijne . In lief en leed leeft nen node , men zoekt troost bij de 

ander en helpt elkaar van harte. 

De burgerlijke overheid i'lonste rust en orde. Zij was neestal redelijk, toe-· 

geeflijk en viE.dvTillend " Ook vroog zij geen hoog recoglü tie-en Etcl.mi ssiegeld 
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voor de uitoefening van de katholieke godsd.ienst. SOIilS steunde ze de pastoor 

van Lich tenvoo r de t egen een bUUJ:tparochie. 

Pas toor Hend:c'i k Si l vol t [18ef t aa:nï)"ankeli~jk life l moeili ;jkheden be l eefd. . Hij 

weigerde ook met de richter een overeenkomst te sliüten en ge dro eg z i ch 

soms al te v r ijmoedig. Zijn ouderlijk huis aan de R.entenierstraat, nu nr . 21 

of wa ar t e r Bille woon t , dus vlak bij do He rvormde kerk j ha d hi j tot kerk

huis inger ich t. Fr eclerik van Heyden 9 die i n 1701 he er van J.J i chtenvoo r de 

wordt, verleende hem toesteillllling om daar openlijk godsdienst te houden. I n 

Harreveld mochten de Katholieken binnen de gracht van het kasteel oen 

sch uurkerk gt")b :ruiken. Ook woonde daar de pa stoor. De pro te s t antse her en va,n 

Ha::crevel d hebb en daarmede e en oecuL1enisch e ;'J e l willendhe i d ge t oond , z oals 

toen wellicht nergens in ons land voorkwam . 

Voor de Vrouwe van Lichtenvoorde, Sophia Charlott8 van Heyden was dat toch 

te e:cg. Op he t kas teel Harr eveld 1wonde i n 1725 ook kapelaan vlerne ri . De 

officieren k r egen opdracht hem t e a r r e ste r en, a ls hij zi ch bui t en de gracht 

zou wagen. De kapelaan werd daarom naar ZeddarJ over'geplaatst. 

Pastoor R.u rger te 1tlelscher begon in 1750 te dopen. Volgens het plakkaa t 

van Î 73 '1 VTas dat c ok t oeges t aan. Dami anus van Leeuwen, de kos ter van de 

Hervormde ker k di ende Gchte r een protest i n , omdat hij nu z i j n aande e l in 

het doopgeld I!1oest Dissen. De doopboeken van Harreveld en Li chtenvoorde, 

di e in '1750 beginnen , bewi,j z en da t he t dopen kon doorgaan. 

In 1754 klaag t dominee Theodoor Jage r ink pas t oor t e Wel Bohe r aan . Nog alti jd 

werd er i n he t KeTkhui s van Si l volt bi j de He l:'vo r mde ke r k godsdien st ge·

houden . Maar nu wa s het geb eurd , dat het ker kvolk van boide zijden elkaar 

op het kleine plein hadden ontI'1oet. Gevwonlijk eindigde de dienst bi j de 

Kat holiek en voorda t de Herv or mden naar de ker k kwa;:'en" Deze kee r cwhter 

waren na de mis kaarten ui tgedeeld, zodat de kerkgangers vIa t l ange r 

bijeen waren geblev(:lIl . De ontmoeting was zo het tegendeol van een 08 CWl1e

ni8ch8 bijuenkoI!1st gew'ordon ., De pastoor moest 100 ducatons en de kosten 

van het ge ding be t alen . 

De verhandelingen van de ker ker aad , die in 16 58 beginnen,ver:melclen gee n 

onet:igheid van b",üang . I n 1660 merkt men op , dat de Conventuel en van 



·Zwilbroek !'oncltrekkell en dat veel volk uit Lichtenvoorde op Groot Nijland in 

Beltrwn de dienst bijwoont. Ook v erlangt men maatregelen t egen het papagaai.

sch:L eten in Ll.eve l de en Zieur1en t" In 1664 11101'd t er geklaagd, da t er in som-, 

mige huizen I S zondags mis werd gelezen , waardoor 11 ve l e luyden uit de predi

ka t i e van Go de s woord 'florden a fge t r okk tH1l!. De ke Tkeraad wa s nie t fel. Zij 

stond zelfs toe , dat de geestelijken van Harr eveld en Lichtenvoor de een graf 

binnen de HervormdG kerk kregen. 

Van Katholiek e; zij de de e d. zi ch in Î 680 een g eval van passiG:f ver ze t voor. 

De boeren van Zieuwent v..-eigerden namslijk dakleien voor de kerk te halen. 

Van ouds had b.et raarkge:noots chap de zo r g voor he t onderhoud van de Kerk . 

Zodoende kon ete heer van Lich tenvoorde druk u.i toefenen. op de omd.lligen . DA 

venüelingen door de Ka t holieken in 1795 en drie jaar la ter hun pogen om de 

kerk i n bezi t te kri jgen , slui ten die h a. rde tijd har dhandig af. liflen vierde 

Vri j heid en Ge lijkheid zonder Broederschap. 

I-laar net de nieuwe tijd en de politieke verandering verbeter den de ver hou-

dingen. )V1 on bGgon e l kaa r te nt3.deren en ging [J oms ze l f f:3anen voor gelijke 

belangen. Er bleef verschil, maar zonder vi jandigheid. De ongang werd stil-· 

aan beter en v riendelijker, zi j i s zelfs vriendschappeli jk geworden . 

Twe e eeU1!,ien la.ng ha d Den zi ch van beide zi ,j den schrap geze t. WaD.I" twe e con-· 

fessies elkaar raken, ontwikkelt zich een echt bevmst godsdienstig :leven. 

Er groeit een para t e r echtzimügh EJid, ·waarvoo r fJ.f3 n of f ers b r engt. In Lich~

tenvoorde heeft de tegenstelling beide confessies een geest elijke levenskra cht 

geschonken, die ze anders zouden hebben genist . Aan de blijvende bezieling, 

aan die s tuwkr acht hoef t ook d.G G-erefoI'rJee:cde Ker k i n deze geBeente haar 

ontstaan te danken. Zij 10mu tot s tand OD God de hoogste eer te geven 0 

LI'J:ERATTJTTJi ~ 

Mr. H.J. Steenbergen 

Th. A.r1. Thieloll 

"De Nederlands-Hervormde Kerk te Lich

tenvoorclo fl Archief "De Graaf s chap n 

"Ge schiedenis van de Enclave Groenlo 

Li chtenvoorde"DeWalburg Pers '1966 

Zu t phen, 
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Th. A.M. Thiel an 

Dr . J .S. van Veen 

lI iJfaar stond in Lichtenvoorde de oude 

kapel ?H De Elna 30 december 1966 

en 27 j anua ri 1967 

"De Graafs chap in den t ijd van over·-

ganglI, Gelre Dl . '\926 

M. Re inde rs O.F . M. 

Vorden . 

============= ==================== ======~===================================== 

Eii de ~eken~ng op het omslag~ 

De tekenaar Piet te Lint um h e eft h ier e en s t ukje Lich t envoorde met de teken

pen vast gelegd , dat in 1975 l~ee d s historisch is. " IVIeekes in d ' n hook ll staat 

er in het midden op o Die benaming gold dan voornameli jk het café, dat door 

de twee gezus ter s Meekes en bun vader ( diE:: s cho enmake r was ) werd gedr even. 

In hetzelfde pand VlaS ook nog een kruidenierswinkel t;je gevestigd" Het was een 

oud pand met vele optrek jes en s chuurtjes en natLJJuli j k een wate rpomp j di e 

op de t e:keni ng ook nog te zien is, 

De f ami l i e Beuting -vvoonde in het linkerpand, dat naa r de bouwen indeling t e 

oo r delen vr oeger al s s talling voo r paarden op mar ktdagen dienst deed. Tussen 

de beide panden liep het nauwste steegje van Lichtenvoorde, dat zo smal was 

dat men er n auITfelijks elkaar kon p asse r en . 

In het pand re chts heeft vele jaren Cornelis van Wijngaarden (bekend dorps

type) met zijn broer en zuster )~eida gewoond . Op deze grond staat nu het pand 

van kaps alon '1'1' . Hosenda aL 
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50 JAJ\.J:I. ST, BONI FATIUS ." KERK 

Een jubilé geeft al ti,jd aan leiding tot be zinni ng . E; en terugblik op het ver

leden met een opzien naa r de toekomst. 

Een noment--opnaE18 van vroeger-·n u- straks van verschillende kanten bekeken . 

Onze St. Bonifatius· .. kerk bestaat 50 jaar. Dat is te zeggen: ruim 50 jaar. 

VarnNege de restauraties en vernieuwingen konden '~Te dit feit pas ruin een 

half jaar later vieren. Heeft dat nog zin? Ja, daar gaat het mi juist oveT. 

Ook ik heb me afgevraagd : in hoeverro is de parochiekerk voor de doorsnee-

parochiaan een levend gegeven ? 

GElvIEENSCH1J)SHUIS 

De betekenis van de parochieker k loopt eigenlijk parallel met die van het 

ouderlijk huis . Uit de naa:Gl is deze oorspronkelijke betekenis zelfs nog af' 

te l eiden ~ o5_kia-hui s; par oiki a-parochi G. De betekenis van bei den i s echte r 

i n deze ti.jd "i/fel .'rat gedevalu8i3r\L Voor \Te l eXl i s h e t ouderl.ijk huis niet veel. 

DeeT geworden dan een WtlOtel " of een s oor t Ildui-,renb_l" Gon onderdak dus aD 

er t e k ODen eten en s lapen . 

Voor velen is de parochie en claarnee ook do parochiekerk nie t vee l Deer ge

vrorden" De: Frans en gebruiken daar v oor de veelzeggende uitdrukking 

paroisse- clortoir. l\ien i s er eenvoudig nee rge r:3treken , omda t Den er werkt of 

oLldat :Glen or toevallig een woning heeft kunnen betrekken, Voor de gewichtig

ste comenten van je leven mDet je er naar toe, evenals naar het geceente

huis. <Te wordt er gedoopt, je doet er je eerste en plech:i:;ige H. CODcunie, 

je volbrengt er zondags je godsdienstplichten (liefst geen HoogDis), je 

trouwt er en ve,ndaar word je naar je laatste rustplaats gabracht. Inderdaad 

is de parochiekerk dan nog v.Tel een geneenschapshuis voor ,je , Daar is het ook 

nog het huis voor een levende geneenschap ? 

CEN'l'RAAL GEES'['ELIJK HIDDELPUNT 

Voor een katholiek in hart en ni.eren - en nag ik daartoe niet het meren~ 

deel van onze par ochiegeneenschap rekenen ? - is de par ochiek erk be s lis t 

wel een huis voor een levende geneenschap . Ik ge loof zelfs nog :Gl~'r 

centraa.l gees t elijk ü iddelpunt zm,el \roo r hun openbare god sve rering als 
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voor hun persoonlijke ve rhouding tegen ove r God. Neer nog dan de ter:rpe l van 

J erusaleLJ. is de kerk een geheiligde plaats, 'Ivaar God naar ons kont en waar 

wij dichter tot God trachten te konen. Daar kont Christus zijn Kruisoffer 

opnieuw - als voortd.urende lofprijzing aEHl de Vad.er - onder ons tegem'lOordig 

stellen . Daar wordt het woord. van God - onversneden genonen uit de H. H. 

Boeken of gesneden voorgezet door de predikatie van Gods di enaar - als een 

levend en levenwElkke:nd voedsel onze zielen voorgezet . In alle tijden , 

kul turen en stijlen is dit de bed.oeling v~,n de KeT'k in het algeneen en van 

de parochiekerk in het bijzonder geweest. De eerste christenen DOGsten het 

H. lVIisoffer vieren en naar het woord Gods luisteren in de cataconben of de 

onderaardse begraafplaatsen. Er bestonden toen n og geen gebedenboeken . 

V/at deden daa::coD de gelovigen? Hetzelfd,j 'wat nu nog elke groep pelgrins 

doe t ~ die het geluk heef t OD daar de H. Ihs bij te wonen . Net een kaars in 

de hanel - OIJ d o prie f/ce r bij te l i chtoll .. ,. oDringdsn zij he t al taa r 9 vol gden 

en beant,voorden ~~i j de f!:ebeden van de pri ester, kniel den zij in heilj.ge 

huivul' neer op hst ogenblik dat hot offer lan op he t altaar neerdaalde • 

. En a ls zi j dan vol ontroerülg het J:"ichaan van Chri s tus hadden on t vangen, 

k.wan en zij net verste rkte ziel en glin l a chend g elae.t v an onder do a a rde 

te vooI'sclüjn , Of:). de Doeilijke strijd van elke dag te strijden , ni sschien 

zelfs te sterven VOOT hun geloof . 

VBRANDEF~ LEEFPATROON 

Di t leefpatroon der oude Kerk is intussen wel iets verande r d . 

Niet zo-zeer de inhoud , de achtergrond~ de kern ervan alswel de ui terli,jke 

vornen. Nensen laten zich nu oenDaal ni et i n è en bepaalde vorn van leven 

dwi ngen. Volken en kulturen brengen hun inzichten en opvattingen daarover 

DOG. De Kork heoft die ontwikkeling d.oor nornen on voorschriften trachten 

te begeleiden . Net vJissolend succes overigens . Het blijft ook al tijd nog e en 

hele opgave - zelfs net assistentie van cie E . Gees t - on het goddelijke 

in het nenseli jke te vangen en on hot raogelijke tegenover he t ideale 

af -C e wegen . Het Con ci l i e is e r het bewijs van. 

Datzelf de geldt ook v oor he t l eefpatroon in een parochie . 

De ,3isen , de oras t andighe den en de mogel i j khe den lagen 50 jaar geleden 
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anders als nu. De Liturgische beweging stond toen - Det de s tuwi ng van paus 

Pius X nog in de kinderschoenen . Geen -wonder dat er aan on:z;e kerk die 

net veel Goei t e tot stand gekoDen? nog al het een en and.e r gedokt erd l<:;" 

Pa", De t d e laatste verniemJingen - vooral a an he t priesterkoor -- is he t 

een leefba:ce leerk geworden. Dat n eem t ni e t '~lüg , da t de ge s chiodenis van haa.r 

onts taan en uoei z;ane s tart een bi j zonder bOELl ende is gmve esL vJat daa.rvan 

l' " '" bli jven voortleven i n d e horinner:i.n.g van tij dgenoten ik e r van ui t 

d~j notulen V8.n de ve r gaderingen van het Kerkbestuur ht,l; kunnen opduiken, 

vind.t U i n de twee hi erop v olgende artike len . 

Uit de Elna va n 29 Dei 1964 

Pastoor M. Gelie a.F.M. 
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urT' DE DOEKEN Vj\.NUIT DE BOEKEU 

Ruin 50 jaar geleden werd onze parochiekork gebouwd. Dat is alweer een heel 

brok geschiedemis. J e Doe t al 60 jaar zijn OD je van begin :l.ets te 

kurmen herinneren. Degenen, dio jonger zijn, kunnen hot alleen weten van 

lIhoren zeggen!!, En dan rJ.isschien nog alleen het oeest OIJvallende z.a. het 

fei t , dat do Ei.annOfJo r de klaargekonen kerk \/ lak vóóY.' de opening op slot 

gooide , onda t het Kerkbestuur de laatste -G e rDijn van de bouw nog niet had 

betaald. Dat dit nisschien lnmn oudat het Kerkbestuur in financiële Doei-

l i,jkheden zou zi,jn gera.akt , kan de reden lü e t geiWGs t zijn : vóór de aan-

besteding was al bijna het hele bedrag voo r' de bom, V8..Il de kerk aanwezig 

en wel Dede door een grootscheepse collecte onder de parochianen. DaaroD 

s te l ik Dij voor aD vanuit de boeken (Notulen Kerkbe::::-tuur en ParGchie-

a rchief ) U eens he ·" een en ande r uit de doeken te doen e Na 50 j aar - dunk:t 

De - hebben we voldoende afstand genODen on over gevoüligheden te kunnen 

heenstappen .. 

HEre lVIOEIZAYtE BJEGIN 

De nieuwbom! van de kerk kwaD niet nakkelijk van de grond. Deze keer kwar,lOn 

echtor de Doeilijkhedell beslist niet van G:col . Bij zijn visitatie op 28 

augustus 19 10 toonde doken v. zich al zeer geïnteresseerd voor he t 

plan en ook later blijkt, dat hij achter de pogingen on nachtiging tot 

bouw te verkrijgen heeft gestaan. Niet zonder reden dan ook zal Den hem 

vragen OD d !s; o(:j rste steen te konen leggen" Evennin zou Den he t Ke rkbestw/ol' 

van gebrek aan aktiviteit in deze Dogen be s ehuldigeno Het Kerkbestuur, 

bestaande ui . t Pas toOI' Th. Sanders? en de heren Donderwinkel , J aartsveld en 

Sterènborg, [weft zich t i~jd noch Doei ton gospaard. Ve rgadering op vergade·., 

ring werd belegd. Onde:r hun stinulans en t oezicht viGrd onder de parochianen 

een aanzienlijk bedrag ( 62.000 gulden) bijeen gebracht. Een architect , 

liL te Riele uit Devent,~ r. werd a e.D.gezocht om tekeningen te Daken . Ja, wat 

hadden ze neg r:lGer kunnen doen? 

Eerder zou je de vraag kunnen stellen : Liepen zij niot te hard van stapel? 

De oude kerk inners ne t haar 600 zitplaatsen kan nu viel te klein gel'reest 

zi ,:Jn , Daal' een n ieuwe ke rk bom/Gn net bijne.l 000 zitrlaatsen v oor nog geen 
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2000 parochianen - zuigelingen en Lievelde inbegrepen - l'las toch 'wel een ge

durfde ondernening. Toch blijkt uit de notulen niet, dat dit des Pudels Kern 

ofvlel de achtergrond van de fJ.oeilijkheden is gmrJeest. De Iloeilijkheden gingen 

louter en alleen on het bedrag, dat volgens het Lartsbisdon van het begin 

af voor de nieuwbouw besteed nocht worden. Reeds vóór de aanvrage liet het 

Aartsbisdon - blijkens een brief van de Vicaris - Generaal, Dr .H.J . 

BrOUi'Ter op 20 augustus 1911 weten , dat het slechts "geneigd '\iELS toesten-

ning te vorlenen voor de bom, van een kerk net of zonder toren, als de aan

vrage de 50.000 gulden niet zou te boven gaan". Een onnogelijke opgave, 

zoals uit het vervolg nog zal blijken. 

ZEER INGEvHKKELDE AANBESTEDIIifG 

Juist de toren is van het begin afaan de steen des aanstoots geweest. Het 

Aartsbisdon scheen er ï'leinig voor over te hebben, terwijl het Kerkbestuur 

koste wat het koste hen erbij wilde hebben. Daar liep trouwens nog een 

ingewild<:elde scholenblGstie tussen door. Het Aartsbisdon wilde dat nen in 

plaats van de Openbare School een nieuwe parochiële jongensschool zou 

bouwen. Het Kerkbestuur neende goedkoper uit te zijn door de Openbare School 

van de Geneente te kopen , naar blan op de koffie, oudat de Geneente er schijn

baa.r ook een slaatje uit poogde te slaan door de - voor die ti,jd. - omJ'ijs 

hoge prijs van 28 . 000 gulden te bedingen. Zo ,.ierd hnt op 12 ,ianuari 1912 

volgens Pastoor Sanders - een zeer ingewikkelde aanbesteding. Het ging n.l. 

on een kerk zonder toren, een kerk net toren, noodkerk rJot jongensschool , 

kerk zonder toren net noodkerk en jongensschool, of kerk net toren plus 

noodkerk en jongensschool. 

On er naar niet te lang bij stil te blijven staan ~ uit 10 inschrijvers 

waren de aanneners Jansen en van Vilsteren uit Zwolle de laagste: kerk 

zonder toren f 51.550,-; kerk Det toren f 63.'i70,--; jongensschool en nood

kerk f 14.336 . Deze aanbesteding bracht al direkt onrust in de gelederen. 

De architect scheen on eon of andere reden de aanneners niet te vertrouv-ren ~ 

tenüjl het Kerkbestuur"de indruk kreeg , dat het hier on persoonlijke 

veeten ging". Het ergste noest nchter nog konen . Op 10 februari 1912 

wordt de heer Jaartsveld HDet de cijfers naar het AartsbisdoB gestuurd on 

ook de toren erbij gebouwd te krijgen I! , naar had er geen succes. 
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He t Kerkbe stuur - i n paniek ? - doet nog een pogin g rel' brie f . Ook dit geeft 

sle cht s nul op het r ekf3E:lt. Op 18 f ebr uar i v olgt - volgens de no t ulen - "het 

on t Llo edigendo en al rul':D G hoop vernie t igen de antvJ"Oo r dl! : uacht ig:LClg' ,,roO I' de 

bo uvr van ele .k:erk, n aar ... zonder t oren 9 en be sli s t ni e t hoger d D,l). '1001' 

f 5 1. 500 , ~-

r,lOEITE:N BELOOIID 

Ondanks al die strubbelingen s chijnen dl;:: ini tia tiofnen ers wel wa t onts t emd 

te zijn gSvleest 9 naar zij bleven niet bi j de pakkGTl neer.zi tten . 

Hen toog aan het ,vork en hoevlCü er Doej.lijkheden bleven bestaan tussen Kerk

bestuur en architect en tussen architect en aanneners 9 v l otte h e t vlug Lle t 

de bouw . 

Op 5 septüubür "1912 kout dan ineens de Bachtiging voor de bOlxvr van de toren 

ui t de lucht vallen . Het enthousiasne erover schi,jnt echter door de ver

wikkelingen bekoeld te zijn . lVIisschiGn kwaB het ook , oDda t de onkos ten ervoor 

nu ineens 3000 gulden hoger kvJaLlen te liggen. IlTen ]:}eeft het feit vastgesteld . 

Ne e r niet. Datzelfde geldt voor \!lat t och de bekroni ng op het werk had Doeten 

zi j n ~ de kerkcon sec rati e dOOl' l\1gr . H. v. d. lfle t ering op 26 augus t us 1913. 

Ook bi j d e z e gening en h et ophangen van d.e nieu."we krui svlGg schijnen Pa".:: toor 

Sarlde:cs en zijn kerkneel1te:c nog niet ui t hun v e rdoving t e zi jn gGraa kt . 

50 Jaar l a n g a l thans heef t DeE Chris t.us zijn KI'uiE',weg ruggel:Lngs lat en lopen, 

oncla t iJen aan de ve r kee :cde Jmn t is b f.3 gorm en de staties op te han gen , 

Pas enkele \!l eken geled en zi jn ze rechts~, o!]keer gega an ! 

DUUR IN EXPLOITl\TIE 

Bi j Gerl V Dll de velt) \wigoringen gaf ;lVJ:gr . v. d . We t ering op , da t hij daar door 

de bouw zowel als d e exploi tati e goedk.oper wilde houden. Nu, daarmee heeft 

hi j toch VleI hoeI e r g bui ton de 11aard OEI gerekend. Zo goedkoop als de kerk 

gel'leest is in bOUvl ~ zo duur is hij geweest in onderhoud . Al die strubbelingen 

zijn de bouw van de kerk niet ten go ede gekoDen. Het nieuwe hoogal taar laVl3I.:l 

er pas toen Pastoor Sallders 12-; jaar in Lichtenvoorde was. De zijaltaren 

wGrden er pas in 1932 - 1933 ingebraeh t. Al in '1926 blee.k een grondige 

restauratie no odzakelijk . Hot Zangkoor v oor in do kerk bleek ook geen ge

lukkige opl of3sing te zijn en werd dan ook Det orgel overgeplaatst naar 
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achter in 1951 . I n diezelfde ti j d schijnen er ook hers tellingen aan dak en 

gO'llobten geweest te zijn 9 ter wijl vo r ig jaar een stevige Testauratie aan de 

toren heeft plaats gevonden . 

VEHNIEUvlDE I NZICErrI'EN 

Nat uurlijk nogen wi j rüot a lles op rekening van onenigheid en gebre,k aan 

inzicht schrijven. Het plaatsen van de gipsen beeldengal arij in de ruinte 

achter in de kork getuigd zee r zeker nog aan gebrek aan inzicht en goede 

snaak~ De vernieuwingen echten' van hot priesterkoor. die we het laatste 

half jaar hebben laten uitvoe:cen. zijn echter niet te plaatsen op het ge

brek aan inzicht van de vroegere generatie . 11aar aan het vernieuwde in

zi cht ,- voor op liturgisch gebied.-- van de huidige generatiG . Nu de Kerk 

in hot alge110en probeert zich te vernieuwen en 011 te vorraen tot leefbaar 

organisue, mogen wij in onze godsdienstbeleving niet achter blijven en 

Doeten wij toch proberen in onze parochj,ekerk een leefruimte te scheppen 

Det als DidJelpunt he t offeraltaar . 

Wel is het hier als Det de bekende sneeuwbal. Er ontstaat een lawine van 

verniel):\vingen door . De ene vernieuwing roept de ander op. De devotiekapel 

hopen 1vij tot een s t er:rr;üge Jij[aria- kapel OD t e '\rorLlen. Een Zangkoor met allure 

als het onze noot toch nie t a ls haringen in een ton op olkaar geperst staan . 

He t orgel noot daarvoor in september verplaatst en uitgeln'eid worden . gen 

niemrG verlichting plus een verni euw'de geluidsinstallatie is voor ieder, die 

vlil horen en zien 1 be sli st geen over'bodige luxe . :B~n dat de kork, nu he t 

pri esterkoor opnieuw geschilderd is ~ ook een k1>Jastje verf binnen korte r e of 

langere ti;jd Doet hebben , :2~al ieder moeten toegeven 9 di e zijn tijd nie t sla

pend in de kene doorbrengt. Alles bij elkaar .- zou :Lk zeggen is het Det 

onze kerk gegaan als Det de kathedralen uit de IJIiddeleeuwen verschillende 

generaties hebben eraan geïlwrkt en er offers voor gebracht . Als deze instel

ling nu ook nog DaaT leeft bij de tegenwoordige vooral de j ongere genera

tie, zie ik de toekoDst hoopvol tegemoet. 

Pastoor M. Colie O.F.M. 
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DOOR DE OGEN VAN DE LEEK GEZIIGN 

Di t jaar zal het feitvlorden herdacht van do s tichting van onzo parochie.

kerk. Het is een nijlpae..l 17001' ons parochieleven, dat niot onopgeDol'kt 

zal "lOrden voorbijgegaan . ill1derel1~ neer de s kundi g, zullcm U zeker hiervan 

Deor vertellen. Dit artikeltje is bedoeld iets over de oude kerk te ver

halen en do bou'w van de nieuwe kerk . 'vlij zouden kurmen zeggen door de 

ogun van Gon leek gezien. 

Onze oude kork was een solied gebouw' , doch daar de ra110n gehoel gebrandschil

derd ''laren, ,mf3 zij soubel' en ongeze llig. vlij leven nog in de tijd van 

het petroleuLllicht. vlas er elektrisch licht geweest, dan had dit een heel 

ander effect gehad. Vel'der had [Jen vele s l echt e zitplaat s en. Ko10sf3ale 

pilaren (vierkant) die het uitzicht belemmerden op altaar en preekstoel. 

Vandaar kout het gezegde ~ Ik zie do pastoo r maar eenmaal in tet jaar. 

(Hot Pasen bij het biechten). Het hoof da l t a a r wa s in zijn soort nooi -

prachtige beeldengroep tot boven toe . Ook l"laria en Imtonius hadden hun 

a l t aar en pastoor Tollenaar? die een kundig schi lde r wa s , heeft dit 

Maria-altaar op voortreffelijke wijze geschilderd. Vel en vonden het 

jannel' .dat dit prachtwerk bij de afbraak noest ve r dwijnen ,. Het zangkoor 

was achtel' in de kerk, doch aan weerszijden waren plaatsen voor de ge

lovigen. Stichtend was het hier vaak niet. Hen verhandelde paarden , Ben 

gluurde onder Daar de IJ.Goie LJeisjes 9 korton het profane ging vaak voor 

het geestelijke . Pastoor Sanders , die toen regeerdof was het net de heren 

daarboven lang niet al tijd eens on L18nige donderpr eek ging naar boven, 

maar "lve geloven, dat zenog hoger aankwar,l zonder hun doel te treffen. Zijn 

devi es was dan ook geen zangkooT achter i n de k or}':: . v/a. t hij ook heeft 

doorgezet . Do kerk w'as te klein ge"TOrden, Bell had do banken wel ingekort, 

doch ze vlaren zo eng (aan de slanke lijn deed men nog niet ) dat vele 

s chonGI1 moeite hadden on in de bank te konen. Het kerkbestUUT in overleg 

met de Aartsbisschop JYlgl' . ti.v.d . l'fetering besloot een nieuw'o kerk 

t e bouvJen en OLl dtt tG financieren ~wrden e en der t igta l collecta.nten 

(OOk uit 1ievelde) aangezocht, die j aren achtereen op de eeTste zondag 
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van de waand de collectebus voor de kerkpresentoerden . AaJl de ho e r te ,Riele 

te Deventer, arc:hi tect, "\wrd opdracht gegeven tot het [,laken van tekeningen , 

kostenbodrotingen enz . In 1912 VIerd de kerk aanbesteed en het werk gegund 

aan de heren Jansen en Van Vilsteren, aanneuers te Z"volle . 'I'egelijkortijd 

besteedde Llon ook de lileisjesschool aan achter het Zustorklooster en de 

jongensschool in de tuill van de Zusters aan de Patronaatsstraat. Het w'erk 

werd in nassa gogund aan bovengenoeLJdo heren . De kerk zou op cle oude plaats 

ge boulofd >;wrden en Lwn kocht een noodkerk en plaa Ül te dez e i n de t uin van 

do pastor ie aan de Patronaa tsstraa t, doch daar h(;)-I:; g eval te klein 'was 9 we T'd 

het patronaatsgebou1lrd erbij getrokken. IIet heetto noodke r k, naar het was ook 

DeT recht con noodgGval. De kege l baan "iran .b.et patronaat, di e vlas blij\Ten 

liggen l angs de straa t en waar oen h outen s chut ting di ens t deed was voor 

DBnnon bestend en onder de preek za t of lag Don in d o z .g . n. ballengoot, 

waarj.n !Jen de bal lcm dop011eerde naar het beginpunt. Innidde l s 1'1aS men Det 

de afbraak begonnen net veel vaklui van buiten, ondat Lichtenvoorde in die 

tijd 1:1aa1' enkele vaklui tolde. De afbraak ging vlug, voel Dateriaal is niet 

te gebruiken en do Gelderse '1:rar:megen geven perDissio het puin op het ter-

rein bij het traJ.:lstation te deponeren. Honderden meters pUÜ1, hoog opge

stapeld, gaan later naar onze zand1l1egen vlaar 7.;e een goede bestelJL1ing vin

den . Dan wordt er net man en Dacht gewerkt aan de nieuwbouw', Er is nog 

geen r:lOtort:'aetie , paard Det wagen halen stenen, zand enz . en vmnneer men 

op hoogte gekoL18n is , doet ook hiel' de viervoeter voor de lier dienst, 

die de stenen naar boven brengt . Grote bouwwerken kende l!wn niet in onze 

hoek en zondags was het een drukte van belang om het bouwwerk te -Dekijken 

en te bekri tisGren. Ik Doet U nog vertellen, dat de kerk zonder toren aan-

besteed vTaS, doch later is deze alsnog in het plan opgenOLLlen en ook gelijk

tijdig gemaakt. De heer C, van OoijGn ui t Den Haag had in Zieuwent de tOTen 

h elpen maken en "laS ook h:i_or de grote man voo r di t ïri'erko Het haantj e, geen 

alledaags kal"VIEÜ, werd ui t gev oe:cd door de hee r J. Ol i jslage r (n og in leven ). 

De conseiJratie\r,erd verrieht door I1gr . v . d . vJetering en ' s avon ds gaf 

haTLJonie St . Caeci l ia onder loiding Val, haa r dirigent dCl hee r tL Zonder

l and een nooi concert. 
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De nieuwe kerk was klaar, nieuwe banken enz. De grote Bassa was er 118e in 

zi jn nopjes, doch op de vo l gende zondag deed de noo dkerk weer dient ; er 

was een financieel verschi l ontstaa:r;t, de aannemer had de kerk gesloten . 

Pastoor Sanders, die geen zenmwn kende , ging riJet een paar buurtpastoors 

ecm wdek l angs lYloezel ('11 Rijn en in di. e week heoft het kerl;:bes tuur de pO I'"-

-tenonIlaie getrokken. en zondags kon Den weer kerken. 

H., OLL j slager . 
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