Jaarverslag 2021 van de stichting Ludgerkring
De Ludgerkring vergaderde in 2021 zes keer. Veel tijd en energie is besteed aan het
Ludgersymposium, vrijdag 22 oktober, en de daarmee verbonden Ludgerglossy. Vanwege de
corona moest het symposium worden uitgesteld; het was gepland voor oktober 2020.
Het symposium vond plaats in de aula van het Ludgercollege te Doetinchem, met zo’n 150
deelnemers. Na de opening door Gerard Bomers, voorzitter van de Ludgerkring, waren er
tien sprekers, niet de minste, met heel verschillende achtergronden. Tijdens de koffiepauze
waren de midwinterhoornblazers uit Zelhem te horen. Veel van de toespraken staan op de
website van de Ludgerkring. Op het einde van het symposium werd de glossy aangeboden,
door Jasper van den Bovenkamp aan Gerard Bomers. Alle deelnemers kregen bij hun vertrek
zo’n glossy gratis mee. Het is een prachtig boekwerk geworden, 82 pagina’s. De titel zegt
iets over de inhoud: “Ludger Stap in de wereld van zijn spiritualiteit”. Het is meer n.a.v.
Ludger dan direct over Ludger. Heel inspirerend. Met vele en velerlei foto’s die direct of
indirect met Ludger zijn verbonden. Tijdens het symposium was er ook een kleine
tentoonstelling ingericht over Ludger, in het verlaagde deel van de aula, met daarbij ook het
reliekkistje. Dat krijgt een centrale plaats in museum Smedekinck te Zelhem.
Naast het Ludgerkerkje bij het museum Smedekinck te Zelhem, is er een afdeling ingericht
speciaal over Ludger. De bedoeling is dat dit deel anders wordt ingericht, met daarbij ook
een touchscreen. Zo kunnen bezoekers meer over Ludger lezen én zien. De bedoeling is dat
de vernieuwde inrichting in het voorjaar van 2022 klaar is.
Het Ludgerpad is blijvend in ontwikkeling. Er zijn diverse contacten, dit ook om middelen te
verwerven, zoals met Euregio en Leader Achterhoek. Ook zijn er contacten met een Duits
fonds en met onze Duitse partners.
De eerste opzet is tot aan de grens met Duitsland, vanaf het monument bij den Elter in
Zutphen, maar later wordt het pad doorgetrokken tot aan Billerbeck in Duitsland.
Het plan is tot een nieuwe opzet te komen van onze Ludgerkring, zoals twee leden van de
Ludgerkring dat hebben voorgesteld. Naast een klein bestuur komen er dan secties, die zich
bezig houden met specifieke doelen, zoals Ludgerpad, financiën, archeologie,
communicatie.
De website van de Ludgerkring wordt steeds weer aangevuld. Er zijn diverse items te vinden,
zoals actueel, Ludgerpad, symposium, Ludgerglossy, boeken. Ook alle nieuwsbrieven zijn er
te lezen, vanaf 2011 toen het nog ‘Periodiek’ heette. Inmiddels ook met een Duitse
vertaling.
Vanwege de corona konden bepaalde zaken niet doorgaan. Naast het symposium waren er
ook de jaarlijkse Ludgervieringen in Vierakker en Werden.
Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2022 te Doetinchem
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