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DE HEER REGEERT 
PASTORALE COLUMN DECEMBER 2020 

 

en van die typische dingen rond de jaar-
wisseling is dat we terugkijken en vooruitkijken. 

Het jaar 2020 was me ’t jaartje wel! Vanaf het 
eerste kwartaal is er geen dag geweest waarin niet 
het coronavirus het gesprek van de dag beheerste. 
Op alle onderdelen van de samenleving oefent de 
pandemie haar invloed uit. 
Naast een lockdown kwam er ook veel in beweging. 
Nieuwe uitingen van kerk zijn buitelen over elkaar 
heen: livestreams voor online vieren, digitaal 
vergaderen, videobellen, actieplannen voor de 
Voedselbank, boodschappen doen voor- en contact 
onderhouden met ouderen en zieken door het 
sturen van kaartjes en het organiseren van 
telefooncirkels. 
Ook uw pastoraal team is er druk mee en heeft er 
veel van geleerd. In maart, april werd er in onze 
samenleving veel creativiteit losgeweekt. En dat is 
goed. Maar nu het allemaal langer gaat duren zien 
we dat zo’n virus grillig is, dichtbij komt en 
indringend zijn weg gaat en dat het ook ons samen 
komen als kerk direct raakt. 
 
 
 

BELANGRIJKE OPROEP 
VOOR ALLE NEEDSE PAROCHIANEN 

OP BLZ. 10-11 
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Deze coronatijd stelt indringende vragen aan de Kerk. Hoe willen we Kerk zijn? 
Ook als we niet meer zó kunnen samenkomen als voorheen? Hoe dragen we het 
geloof uit? Hoe houden we contact? Welke betekenis hebben we voor mensen in 
onze omgeving en wat kunnen we voor hen betekenen en hoe dan? Waarschijnlijk 
heeft het coronavirus een blijvende betekenis voor de vorm waarin we ons geloof 
willen beleven. 
Buiten corona staat die vorm al langer onder druk, getuige de grote uitstroom van 
mensen in de afgelopen decennia, waardoor kerkgebouwen nu gaan sluiten. 
Misschien is het goed om dit alles eerst maar eens toe te laten en met elkaar te 
beleven. Dat we het eerst maar eens tot ons door laten dringen dat het 
coronavirus weliswaar een crisis veroorzaakt, maar ook een verandering op gang 
heeft gebracht. Ook voor de Kerk. Dat kun je als een groot verlies zien, maar 
wellicht ook als een kans om opnieuw relevant en aansprekend te zijn voor de 
samenleving. Bezinnen, de diepte in gaan, terug naar de essentie: waar gaat het 
om? 
Zo vieren we op een ongekende wijze Kerstmis en Oud en Nieuw en betreden we 
2021. In een tijd die door velen ervaren wordt als een onzekere tijd. Hoe gaat het 
verder? Wat zal het nieuwe jaar mij, ons brengen? 
 

De fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus komt dichterbij. Zo ook het 
afscheid van onze zeer gewaardeerde pastor Den Hartog die we node zien 
vertrekken. In 2021 ook zullen enkele kerkgebouwen hun religieuze functie 
verliezen. 
 

Terugkijken en vooruitkijken. Bij dit alles kijken we naar een Kind. Geboren in 
erbarmelijke omstandigheden, in Zijn bestaan bedreigd en op de vlucht, is Hij de 
toekomst die ons wacht. Eén van de mooiste lezingen rond de viering van de 
geboorte van Onze Heer vind ik in de eerste lezing van de Dagmis van Kerstmis, 
uit het boek van de profeet Jesaja: “Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de 
vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden en 
zegt: Uw God regeert!” (Jes. 52, 7) 
De Heer regeert. Bij alles wat ons overkomt is Hij het die ons troost en rust geeft. 
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u en de uwen vrede en 
troost toe. 
Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar! 
Pastoor H.A.M. de Jong  
 
 

 
'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord 'Adventus Domini'. En dat betekent: de komst 
van de Heer. Daar wordt u misschien koud noch warm van. De komst van de Heer! Wat 
moet je je daarbij voorstellen? Wat heeft dat met mijn leven te maken? 
De komst van de Heer is een beeld dat in veel Bijbelse verhalen gebruikt wordt. Een beeld 
dat te maken heeft met levensvervulling. Soms wordt er met de komst van de Heer iets 
dreigends bedoeld, een andere keer weer iets hoopvols. 
Maar steeds klinkt in dat beeld van de komst van de Heer een heel directe vraag aan onszelf 
door: wat maak je van je leven? Er zit veel meer in dan je denkt; laat het niet zomaar 
weglopen! 
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██████ VIERINGEN EN ACTIVITEITEN ██████ 
 

Naast vieringen staan er ook activiteiten in het overzicht. Die zijn aangeduid met 
het symbool ‘’. 
 
za 28-11 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering 

(Caeciliafeest) 
Diaken C. Peters 

zo 29-11 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 29-11 17:00 Groenlo Oecumenische viering 

(Oude Calixtuskerk) 
Werkgroep 

di 1-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans bidden) 

Pastor R. den Hartog 

wo 2-12 10:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 4-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

(08:30 Aanbidding) 
Pastoor H. de Jong 

za 5-12 19:00 Eibergen Woord- en 
communieviering 

Diaken C. Peters 

za 5-12 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 6-12 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 6-12 17:00 Beltrum Oecumenische viering 

(Adventsvesper) 
Werkgroep 

zo 6-12 17:00 Groenlo Oecumenische viering 
(Oude Calixtuskerk) 

Werkgroep 

di 8-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans bidden) 

Pastoor H.de Jong 

wo 9-12 09:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 10-12 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 10-

12 
09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

vr 11-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastor R. den Hartog 

za 12-12 19:00 Beltrum Woord- en 
communieviering 

Diaken C. Peters 

za 12-
12 

19:00 Neede Eucharistieviering 
2e collecte: Adventsactie 

Pastoor H. de Jong 

zo 13-12 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 13-12 10:00 Rekken Oecumenische viering 

(Midwinterviering) 
Werkgroep 

zo 13-12 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering 
(Adventsviering) 

Werkgroep 

zo 13-12 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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zo 13-12 17:00 Groenlo Oecumenische viering 
(Oude Calixtuskerk) 

Werkgroep 

di 15-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans bidden) 

Pastor R. den Hartog 

vr 18-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastor R. den Hartog 

za 19-12 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 20-12 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 20-12 17:00 Beltrum Oecumenische viering 

(Adventsvesper) 
Werkgroep 

zo 20-12 17:00 Groenlo Oecumenische viering 
(Oude Calixtuskerk) 

Werkgroep 

di 22-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans bidden) 

Pastoor H.de Jong 

do 24-12 17:00 Groenlo Woord- en 
communieviering 
(Kinderkerstviering) 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

do 24-12 18:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 24-12 19:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 
do 24-

12 
19:00 Neede Woord- en communie- 

viering 
2e collecte: Parochiële 
Caritas Instelling 

Diaken C. Peters 

do 24-12 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
do 24-12 20:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 24-12 20:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 24-12 22:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 25-12 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 25-12 10:30 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep 
vr 25-12 11:00 Lievelde Eucharistieviering 

(75 jaar Kerk) 
Pastoor H. de Jong 

za 26-12 09:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
za 26-12 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 27-12 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
di 29-12 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

(08:30 Rozenkrans bidden) 
Pastor R. den Hartog 

do 31-12 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 31-12 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 31-12 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep 
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do 31-12 19:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 
do 31-

12 
19:00 Neede Woord- en gebeds- 

viering 
Werkgroep 

do 31-12 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
vr 1-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 2-1 19:00 Beltrum Woord- en 

communieviering 
Diaken C. Peters 

zo 3-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3-1 10:30 Neede Woord- en communie- 

viering 
Inzameling Voedselbank 

Diaken C. Peters 

di 5-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Rozenkrans bidden) 

Pastoor H.de Jong 

wo 6-1 
 

Neede 
 

Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren) 

 

wo 6-1 10:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 7-1 09:00 Eibergen Eucharistieviering 

(08:30 Aanbidding) 
Pastoor H.de Jong 

vr 8-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
(08:30 Aanbidding) 

Pastoor H.de Jong 

za 9-1 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 10-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 10-1 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
di 12-1 09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 15-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

(08:30 Aanbidding) 
Pastoor H.de Jong 

za 16-1 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong       

    
In de komende weken: 

 

za 16-1 19:00 Neede Woord- en gebeds- 
viering 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 

za 16-1 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 17-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 17-1 10:00 Groenlo Oecumenische viering 

(Oude Calixtuskerk) 
Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

do 21-1 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
za 23-1 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 24-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Overleden: 
18-09 Mevr. A.M. Arkink-Kondring, Pagertweg 4, 78 jaar 
19-09 Mevr. G.G.J. ten Elsen-Hietbrink, Lijsterstraat 12, 94 jaar 
12-10 Dhr. H.J.G. Harbers, Borculoseweg 171, 87 jaar 
26-10 Mevr. J.G.P. ten Brinke-Mentink, Ferd. Bolstraat 54 Haaksbergen v/h 

Rapenburg 16, 95 jaar 
06-11 Mevr. H.F. Berentsen-Leusink, Burg. Mensstraat 4, 86 jaar 
10-11 Dhr. H.J. Suters, Valkhof 24, 78 jaar 
12-11 Dhr. J.B.J. Leferink, Hofmaat 32, 90 jaar 
 

█████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD █████ 
 
 
 

KERSTMIS IN NEEDE  
 

it jaar is er met Kerstmis één viering in Neede, namelijk op 24 december 
(Kerstavond) om 19.00 uur. Diaken Cor Peters gaat voor in deze Woord- en 

Communieviering. 
 

Op het moment dat wij dit schrijven geldt vanwege Corona nog de limiet van 30 
bezoekers per viering. Vooraf reserveren is dus dringend aanbevolen. Van week tot 
week bekijkt de overheid waar verscherping nodig of versoepeling van maat-
regelen mogelijk is.  
Met slechts 30 medeparochianen in de kerk zal “samen Kerst vieren” anders voelen 
dan andere jaren. We zouden het ook zo kunnen zien dat we in die viering meer 
dan ooit tevoren ons verbonden weten met de geboorte van Jezus, waar slechts 
enkelen (herders en koningen) kwamen om Hem te begroeten. 
 

In onze kerk zal ook dit jaar de kerststal worden opgezet. We gaan nog kijken of 
we een openstelling van de kerk gaan organiseren, waarbij ook de kerststal 
bezocht kan worden. Dit uiteraard met inachtneming van de RIVM-voorschriften. 
Voor de laatste informatie hierover verwijzen we u naar de parochiewebsite 
www.stpaulusparochie.nl. Klik op ‘Neede’ en dan op ‘Mededelingen’.  
 

VRIJWILLIGERS BEDANKT!  
 

inds de start van de Corona-crisis (medio maart) hebben onze koren niet meer 
samen kunnen repeteren en zingen. Slechts enkele cantoren mochten de 

vieringen muzikaal opluisteren. Ook de jaarlijkse kooruitjes konden geen doorgang 
vinden. Ook samen zingen bij het feest van de patrones van onze kerk en van de 
kerkmuziek (H. Caecilia) kon niet op de vertrouwde manier gevierd worden. 
 

Hoewel het kerkelijk leven op een laag pitje staat, wordt er door vrijwilligers toch 
veel werk verzet. De werkgroep kerkschoonmaak houdt de kerk van binnen netjes 
en de klussengroep de buitenboel. Ook het onderhoud van het kerkhof is gewoon 
doorgegaan. Het locatiesecretariaat is open en de koster zorgt dat alles rond de 

D 

S 
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reguliere vieringen en uitvaarten keurig verzorgd wordt. De collectanten zorgen dat 
de vieringen Corona-proof kunnen verlopen. Het kerkblad wordt samengesteld en 
bezorgd door de wijkraadsleden. Fijn dat we ook in deze bijzondere tijd op jullie 
inzet mogen rekenen! 
 

Tijdens de Caeciliaviering werd Johan Bolster gehuldigd voor 60 jaar koor-
lidmaatschap. Hermien Kempers was 25 jaar actief als koorlid. De bijbehorende 
onderscheiding en oorkonde zijn haar thuis overhandigd.  
Ook dit jaar hebben vrijwilligers een taak neergelegd of opgepakt. Annie Klein 
Nijenhuis stopt eind dit jaar als beheerder van het Achterhuis, als  medewerkster 
van het locatiesecretariaat en al lid van de werkgroep kekrschoonmaak. Bij het 
Dameskoor is Dinie Heutink gestopt. Henny ten Brinke en Gerrit ter Hedde zijn 
gestopt bij de klussengroep die weer versterkt werd door Simon ten Bruin. Bij de 
werkgroep kerkschoonmaak zijn Nardy Bemthuis, Maria Mengerink en Riet Boerhof 
gestopt. Jan Konniger is gestopt als lid van wijk 1 en Herman Jogems als hoofd 
van wijk 4. In wijk 7 is Lucie Grijsen gestopt en is Annet Dekker lid geworden van 
de wijkraad. Gerard Bartels zal vanaf 1 januari lid worden van het nieuwe 
parochiebestuur en heeft daarom een aantal taken neergelegd (lid stuurgroep 
oecumene, lid diaconaal platform Berkelland en contactpersoon voor de PCI). 
We bedanken de gestopte vrijwilligers voor hun inzet en wensen de nieuwe 
vrijwilligers veel succes en plezier bij hun inzet voor onze geloofsgemeenschap. 
De locatieraad en pastoraatsgroep 
 

 

███ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ███ 
 
 
 
 

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR 
 

ieronder een selectie uit het “Nieuws van het parochiebestuur” dat na elke 
vergadering op de parochiewebsite wordt gepubliceerd. 

 

Uit de bestuursvergadering van 15 oktober 2020: 
Extra vergadering omdat de resterende bestuursvergaderingen dit jaar gedeeltelijk 
gezamenlijk zijn met het bestuur van St. Ludgerparochie. 
Pastorale zaken 
Er is een publicatie over aanpassing coronamaatregelen uitgekomen op 19 
oktober: het dragen van mondkapjes in kerken is vooralsnog een dringend advies 
en geen verplichting. Het programma voor het heilig Vormsel wordt uitgesteld naar 
juni 2021. Het afscheid van pastor Den Hartog is gepland op zondag 10 januari 
2021 met een viering in Lichtenvoorde om 11.00 uur, rekening houdende met 
eventueel nog geldende coronaregels. 
Paulus en Ludger 
Het fusiedossier ligt in Utrecht. Als Kardinaal Eijk het besluit heeft genomen wordt 
later de fusie vastgelegd in een notariële actie. Er komt een Nieuwsflits over de 
fusie. 
Financiën 
De begroting voor 2021 is vastgesteld en wordt naar het Bisdom gestuurd. 
Gebouwen 

H 
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Rekken: Herbestemming kerkgebouw: er is toestemming van het bisdom om de 
volgende stappen van de procedure te zetten. Binnenkort worden er hoorzittingen 
gepland. Lievelde: Herbestemming kerkgebouw: op 9 november is er overleg met 
een werkgroep om hun plannen te vernemen. Groenlo: Er wordt gesleuteld aan 
een totaalplan waarin zoveel mogelijk wensen een plek krijgen. Neede (kerkhof): 
enkele dode bomen dicht bij de Rondweg zijn verwijderd. 
 

Uit de bestuursvergadering van 2 september 2020 
We zijn dit keer te gast in Beltrum en hebben het eindresultaat van de restauratie 
van de muurschilderingen in de kerk bewonderd. Een aanrader voor iedereen. 
Pastorale zaken 
Het Pastoraal Team is bezig met het opstellen van een nieuw pastoraal beleids-
plan. 
Bestuur 
Lievelde: De firma Boei (onderzoek herbestemming kerk): het rapport hierover 
wordt deze maand verwacht. Daarna wordt bekeken hoe de gemeenschap van 
Lievelde betrokken kan worden bij de toekomstplannen voor de kerk. Rietmolen: 
Het verslag van het gesprek met de werkgroep Toekomst Kerk Rietmolen moet 
nog besproken worden met de werkgroep. Via een tussenpersoon wordt er ge-
zocht naar een werkbare manier om de zaken in Rietmolen door te laten gaan. 
Op 29 september is er overleg van het bestuur met de locatie voorzitters en 
budgethouders. Dan staan financiële zaken en de status van de fusie op de 
agenda. 
Paulus en Ludger 
Op 22 september is er overleg van de fusiecommissie met alle fusiewerkgroepen. 
Het fusiedossier is nog niet helemaal compleet. Verwacht wordt dat het rond 
oktober ingediend kan worden bij het bisdom zodat de fusie per 1 januari 2020 
mogelijk is. Om het mogelijk te maken dat het nieuwe PB minder inhoudelijk moet 
werken wordt er gekeken naar een ondersteunende part-time stafmedewerker 
voor uitvoerende zaken. Voor de nieuwe parochie worden de taken en bevoegd-
heden voor de diverse groepen opgesteld. Locatieraden worden Beheercommissies 
in de fusieparochie. Er komt ook een overbruggend bestuurlijk beleidsplan. 
Er wordt gewerkt aan een nieuw parochielogo en huisstijl. Het streven is om het 
logo en de parochienaam tegelijkertijd bekend te maken later dit jaar. Of het lukt 
voor het logo is nog spannend. 
De 2 PCI’s (Parochiële Caritas Instelling) moeten ook fuseren. Dat heeft minder 
haast en zal in 2021 plaatsvinden. 
Financiën 
De goedkeuring voor de jaarrekening van 2019 is binnen. De fusiecommissie is 
bezig met het opstellen van een begroting voor 2021. 
Gebouwen 
Beltrum: Speeltuin: het bestuur stemt in met de plannen voor de speeltuin die op 
grond van de parochies staat. Tevens draagt de parochie een klein deel bij in de 
kosten. Er moet een nieuwe overeenkomst komen met de nieuwe stichting “Speel 
en beweeg park de Stroet Beltrum”. De gemeente heeft de woonbestemming 
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afgehaald van de bovenverdieping van de pastorie. Rietmolen: De SIM-subsidie 
(meerjarig onderhoud) loopt af in Rietmolen. De locatie heeft de beschikbare 
gelden niet opgemaakt, daarom zal een groot deel terugbetaald moeten worden.  
 
 

UITREIKING SINT MAARTENPRIJS 2020  
 

l een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maarten-
prijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie.  

De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor 
een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de 
feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met 
een bedelaar symbool voor de diaconie.  
In het werkgebied van onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal 
van diaconale projecten plaats. Soms zijn het in het oog springende activiteiten 
soms zijn het kleine activiteiten en gebeurt het in stilte. Het kunnen allerlei 
activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar dienstbaarheid aan de samenleving 
is hierbij telkens het sleutelwoord. 
 

 Dit jaar is de Sint Maartenprijs 2020 uitgereikt aan de commissie Ontmoeting en 
Inspiratie van de Paulusparochie. De commissie bestaande uit Peter Müller en 
Anita Overkamp organiseert al een aantal jaren themabijeenkomsten waar 
ontmoeting en verbondenheid belangrijke thema’s zijn.  
Peter en Anita weten elke keer 
mooie activiteiten te organiseren 
of inspirerende sprekers uit te 
nodigen die met de bezoekers in 
discussie gaan. Door deze 
bijeenkomsten brengen zij allerlei 
mensen bijeen, die met elkaar in 
gesprek gaan en verbondenheid 
en begrip voor elkaar ervaren.  
Diaconie begint met menselijk 
contact, elkaar zien, elkaar 
waarderen, elkaar ontmoeten in 
de breedste zin van het woord. 
Door de activiteiten van de commissie Ontmoeting en Inspiratie slagen Peter en 
Anita er elke keer weer in om mensen op deze manier met elkaar te verbinden en 
dat is een groot compliment en waardering waard. 
Naast deze activiteiten zijn beiden ook op andere diaconale vlakken actief. Zo is 
Anita betrokken bij een gezamenlijke maaltijd rond de Kerst waar ontmoeting met 
nieuwkomers centraal staat; is zij betrokken bij het Taalcafé en begeleidt zij een 
gezin uit Eritrea. 
Peter is betrokken bij Solidaridad, Amnesty International en bij het Taalcafé in 
Lichtenvoorde. Dit is nog maar een korte opsomming van de activiteiten die zij 
voor de Kerk en de samenleving verrichten. (lees verder op blz. 12…) 
 

A 
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WAAR GAAT HET MET ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP 
IN NEEDE NAAR TOE?  

 

et zal u de niet ontgaan zijn dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden 
voor onze geloofsgemeenschap in Neede. 

Het teruglopen van het aantal kerkgangers en vrijwilligers is een van de 
ingrijpende oorzaken van de herbestemming van onze kerk, mede hierdoor zullen 
ook de inkomsten, het tekort aan priesters die voor ons de Eucharistievieringen 
verzorgen, ook afnemen. Deze ingreep geldt niet alleen voor Neede. Rietmolen, 
Rekken, Lievelde treft hetzelfde lot. 
Als Locatieraad en Pastoraatsgroep hebben wij u de afgelopen jaren zoveel 
mogelijk getracht mee te nemen in dit proces via informatiebijeenkomsten en 
berichten in Binding. 
 

Velen van u zullen deze informatie dan ook als onwerkelijk aanschouwen. Men is 
geboren in Neede, in de Needse kerk, gedoopt, getrouwd  en uiteindelijk ook 
overleden.  
 

Uiterlijk op 1 januari 2026 zal onze kerk herbestemd moeten zijn, of zo nodig al 
eerder.  
Er wordt sneller dan verwacht een beroep gedaan op onze zelfredzaamheid. Vanaf 
1 februari 2021 zullen er geen pastores meer voorgaan in weekendvieringen in 
Neede. Eigenlijk zou het team in het 1e halfjaar nog voorgaan in Neede, maar het 
vertrek van pastor Den Hartog maakt dit onmogelijk (zie Nieuwsflits 3). 
Zelf een woorddienst houden is nog wel mogelijk. Hiervoor moeten er wel de 
nodige mensen beschikbaar zijn. 
 

Vorig jaar hebben wij gesprekken gehad met de locaties  Rekken, Rietmolen en 
Eibergen. Deze gesprekken waren zeer positief 
en hebben geleid tot een mooi voorstel, 
namelijk het oprichten van Paulus Noord. Dit 
alles in overleg met het parochiebestuur. De 
kerk van Eibergen zal voorlopig beschikbaar 
blijven voor dit doel.  
De Locatie Eibergen heeft dit voorstel met 
open armen ontvangen, en wil haar volle 
medewerking geven aan dit voorstel en heet 
iedereen van harte welkom in de kerk van 
Eibergen. 
Er zal een nieuwe Raad opricht moeten 
worden met  een pastoraatsgroep en vrijwilligersgroep. Om dit te realiseren zullen 
er vanuit de geloofsgemeenschappen van  Neede, Rekken, Rietmolen en Eibergen 
enthousiaste vrijwilligers nodig zijn die deze uitdagende taak op zich willen nemen. 
 

Wij willen samen weer een nieuwe gemeenschap vormen, die aan de noordkant 
van de Paulus Parochie weer samen kan werken aan een nieuwe toekomst, en 

H 
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daar zijn uw kennis en daadkracht bij nodig. Alleen samen zijn we sterk we kunnen 
niet zonder elkaar. 
Vooral in deze bijzondere tijd waarin corona onze sociale contacten ernstig heeft 
beperkt. We merken dan ook maar al te vaak dat omzien naar elkaar een heel 
belangrijke zaak is ook binnen onze geloofsgemeenschap. Neede heeft een warme 
geloofsgemeenschap, dit is wel gebleken uit het grote aantal vrijwilligers die met 
veel overtuiging en plezier, en meestal in groepsverband actief bezig is, om er een 
paar te noemen, de koren, de dames van de schoonmaak groep van de kerk, de 
vrijwilligers die het kerkhof en rondom de kerk alles voor ons allen schoon houden. 
 

Er wordt vaak gezegd wanneer de kerk sluit is het afgelopen met de kerk, niets is 
minder waar, er kan nog van alles mogelijk zijn. Uiteindelijk kun je overal samen je 
geloofsuitingen delen. Zo zullen er gesprekken worden gevoerd om bij 
herbestemming, het Achterhuis en eventueel de kerkruimte te kunnen gebruiken 
om de  plaatselijke geloofsgemeenschap de mogelijkheid te bieden om hier enkele 
keren per jaar, bijvoorbeeld voor de Kerstdagen en met Pasen samen wat te 
kunnen organiseren.   
 

De kracht moeten we halen uit het bundelen van deze vele mogelijkheden.  
Er word een nieuwe organisatie opgericht die zal bestaan uit verschillende taken, 
van koffieschenken na vieringen tot lid van de oecumenische werkgroep, van 
klussen tot koster en koorleden, bent u een van deze enthousiaste parochianen en 
vindt u/jij het een leuke uitdaging om als vrijwilliger in een van de werkgroepen, 
uw kennis en kracht  te willen inzetten heten wij u van harte welkom. 
Zo wordt er achter de schermen doorgewerkt aan de toekomst van onze 
Geloofsgemeenschap ondanks de corona. 
Fons Kox, voorzitter locatieraad Neede 
 
 

Binnenkort komen de Locaties van Paulus Noord en het Parochiebestuur bijeen 
voor verdere gesprekken. Wij zullen van het bestuur dan ook de vraag krijgen; 
Doen de Needse parochianen ook mee? 
 

U mag dan bepalen hoe wij deze vraag moeten beantwoorden. 
Ziet u ook de kansen om samen met Rietmolen, Rekken, Neede en Eibergen, 
Paulus Noord te gaan vormen? 
Heeft u een ander mening horen wij dat ook graag van u. 
 

Gaarne reageren voor 31 december 2020 
Dat kan per e-mail naar locatieraadneede@stpaulusparochie.nl of een briefje (t.a.v. 
de locatieraad Neede) via de groene brievenbus naast de ingang van het 
Achterhuis of per post (Borculoseweg 43, 7161 GR Neede). 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Vermeld bij uw reactie dan ook uw 
telefoonnummer, zodat wij contact met u kunnen opnemen. 
Laat het ons weten! Wacht er niet mee! 
Want alleen dan kunnen wij de vraag beantwoorden die ons zal worden 
gesteld: “Doen de Needse parochianen ook mee?” 
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(vervolg van blz. 9…) De Sint Maartenprijs is een waardering voor de inzet en al 
dat prachtige werk dat zij al vele jaren verzetten. Hopelijk is deze prijs ook een 
stimulans om nog lang door te gaan met dit inspirerende werk. De prijs is een 
geldbedrag, beschikbaar gesteld door de stichting Novum, die zij naar eigen inzicht 
mogen besteden. 
Anita en Peter gefeliciteerd met de prijs en nogmaals dank voor jullie mooie werk. 
Beleidsadviescommisie Diaconie  
 
 

15 DECEMBER: AVOND MET AD DE KEYZER OVER 
"NAAR U GAAT MIJN VERLANGEN, HEER" 

 

nder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil bij psalmen in het 
algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker aan het 

Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. 
 

De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden hebben 
mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; niets blijft 
onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen. Daarom kunnen de 
psalmen voor ons een richting wijzen op onze levensweg. Voor wie zoekt naar 
zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood, voor wie kampt met ziekte en 
gezondheid: voor hen kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, 
uitzicht bieden. 
Aan de hand van psalm 25, een psalm  die in  de Adventstijd een centrale 
liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op het spoor te komen 
die de psalm voor ons kan hebben. 
 

Op dinsdag 15 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 
19.15 uur met een kop koffie/thee graag welkom in het Bernard Vos Clubhuus, 
Bergstraat 5 in Lievelde. De avond begint om 19.30 uur. 
Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding 
van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 30 
bezoekers mogelijk zijn. U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: 
pjamueller@gmail.com of 0544 463045; graag uiterlijk zondag 13 december.  
 
 

ADVENTSACTIE 2020: 
DOORBREEK DE CIRKEL VAN ARMOEDE EN ONDERVOEDING 

IN NICARAGUA   
 

oewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 
70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot 

probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kind 
sterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika. 
Palacagüina, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de 
aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan 
voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan 
is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een 

O 
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groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te 
weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en 
akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal. 

Het doel van het project is om 
gezinnen in Palacagüina te leren 
hun moestuinen op een duurzame 
manier te bewerken. Dat betekent 
dat ze leren hoe ze hun moes-
tuinen op een voor mens en land 
gezonde manier kunnen bewerken 
en hoe ze hun grond dus ook op 
de langere termijn vruchtbaar 

houden. Op die manier kan de cirkel van armoede en ondervoeding doorbroken 
worden. 
De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning 
van Adventsactie. 
Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De 
kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken dat de ouders 
weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen. De gezinnen krijgen 
training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen 
te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn 
workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en 
hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen. 
Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met 
gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen. 
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en 
pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en 
wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. 
Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor 
voedselpakketten. 
 

U kunt bijdragen door een gift tijdens de collecte maar u kunt ook bijdragen door 
een bedrag te storten op de rekening van de Adventsactie onder vermelding van 
“Project Nicaragua” Het rekeningnummer van de Adventsactie is: NL89INGB 0653 
1000 00 
Van harte aanbevolen.  
 
 

AFSCHEID VAN PASTOR R. DEN HARTOG   
 

n de zomer van 2017 begon pastor Ronald den Hartog zijn pastorale arbeid in 
onze parochies. Hij was in mei diaken gewijd en op weg naar de priesterwijding 

die hij op 11 november zou ontvangen. Velen van ons hebben zijn wijding of 
eerste heilige mis meegemaakt. Met zijn komst ging ook de pastorale samen-
werking tussen de Ludger en de Paulus van start. 
 

I 
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Na 3½ jaar gaat deze gedreven pastor, die wij hebben zien groeien in zijn ambt, 
ons verlaten. Per 1 februari is hij benoemd in de St. Johannes de Doperparochie te 
Mijdrecht en omgeving. Hij wordt pastoor van negen geloofsgemeenschappen in 
de Utrechts-Hollandse regio, tussen Utrecht en Amsterdam. 
 

We verliezen door zijn vertrek een beminnelijk priester die met veel enthousiasme 
en gevoel voor de menselijke maat in ons midden heeft geleefd en gewerkt. Zijn 
korte en heldere preken zijn toegankelijk en leggen altijd een verbinding naar het 
alledaagse leven: Wat kan ik hiermee? Wat betekenen deze woorden voor mij? 
 

Pastor Ronald den Hartog is een man die geniet van 
contacten, is serieus in zijn taakopvatting en straalt 
met zijn opgeruimd karakter een positieve houding 
uit. Hij is verbindend, ziet kansen maar is ook 
realistisch, stelt prioriteiten en maakt keuzes. En 
steeds houdt hij vast aan de essentie van zijn 
roeping die concreet wordt in het gebed en meer 
specifiek nog in het vieren van de heilige eucharistie. 
 

Nou ja, ik wil hem niet de hemel in prijzen, maar ik 
had hem graag nog even hier bij ons, gehouden! In 
ieder geval is het duidelijk dat wij als teamgenoten 
en de leden van de parochiebesturen zijn vertrek als 
een enorme aderlating ervaren, die – hoe kan het 
anders – ook grote gevolgen zal hebben voor de uitvoering van pastorale taken. 
In een gesprek met de vicaris is gebleken dat er geen opvolgende priester komt. 
Inmiddels zijn er meerdere grote parochies waar het team gekrompen is naar drie, 
soms twee pastorale krachten waarvan er één priester is. 
Pastor Den Hartog zal na de jaarwisseling zijn taken afronden, zodat er voor hem 
ruimte komt om te verhuizen en vrije tijd voor de overstap naar zijn nieuwe 
verantwoordelijkheden. 
 

Zijn afscheid is gepland op zondag 10 januari. De eucharistieviering is om 11.00 
uur in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde waarin pastor Ronald den Hartog als 
celebrant voor de laatste keer zal voorgaan, geassisteerd door zijn teamleden. Na 
de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen. 
Op dit moment weten we niet hoe het zal gaan met alle beperkingen, het aantal 
kerkgangers en of het afscheid niet op een andere manier georganiseerd zal 
moeten worden. Via onze media zullen we u op de hoogte houden. 
 

Voor nu bedank ik pastor Ronald den Hartog heel hartelijk voor zijn inzet en zorg, 
voor wie en hoe hij voor velen van ons is geweest en voor hen betekend heeft. 
Pastoor Den Hartog, wij wensen je Gods zegen toe in je nieuwe functie. Gods 
vrede gaat met je mee! 
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen, 
pastoor H.A.M. de Jong 
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██████ NIEUWS UIT DE OECUMENE ██████ 
 
 

 

ER OP TIJD BIJ ZIJN 
 

kent ze wel: aanbiedingen waar met grote letters bij staat “Op is op” of 
“Zolang de voorraad strekt”. Als je er niet op tijd bij bent, vis je achter het 

net.  
Bij de Kerstactie merken we ook dat op de afhaaldag zich al voor het openen van 
de deuren van de afhaallocaties een rij vormt. Niet zo vreemd, want wie van een 
minimum inkomen moet rondkomen is gewend om er op tijd bij te zijn om geen 
voordeel mis te lopen. Bij de Kerstactie geldt echter niet “Op is op”! Voor iedereen 
die een pakket heeft aangevraagd, staat er ook een pakket klaar. 
 

Vanwege het Corona-virus geven we dit jaar elke aanmelder een tijdvak waarin 
hij/zij wordt verwacht op de afhaallocatie. Op die manier zorgen we voor spreiding 
van de toeloop. Dit is één van de maatregelen die we hebben genomen voor een 
veilige uitgifte. Al onze maatregelen staan op www.kerstactieberkelland.nl. 
 

Het belang van er op tijd bij zijn wordt nu ook gezien door de gemeente Berkel-
land. Volgens de gemeente hebben 12,5 procent van de huishoudens proble-
matische schulden. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te zoeken voor hun 
geldzorgen, uit schaamte of trots. Een kleine schuld kan uitgroeien tot een groot 
probleem dat het leven beheerst, met stress, een slechtere gezondheid, werke-
loosheid of gezinsproblemen tot gevolg. 
Om dat allemaal voor te zijn neemt de gemeente Berkelland vanaf volgend jaar 
actief contact op met inwoners met een betalingsachterstand bij de woning-
corporatie, het energiebedrijf, de zorgverzekering of de Belastingdienst. Door een 
wetswijziging kunnen gemeenten die informatie dan inzien. Wat ons betreft een 
stap in de goede richting! 
 

Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw financiële steun om de uitgifte van 
kerstpakketten mogelijk te maken? 
 

Dit jaar zijn er maar liefst 516 pakketten aangevraagd, 78 meer dan 
vorig jaar en ons hoogste aantal uit ons 15-jarig bestaan. 
 

Deze pakketten hebben samen een waarde van € 20.830,-. De waarde van een 
pakket voor een alleenstaande is € 35,- en voor een gezin € 45,-. 
Uw bijdrage is daarom bijzonder welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank! 
Namens de stichting Kerstactie Kerken Berkelland 
Gerard Bartels 
 
 

U 
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VOLKSKERSTZANG 2020 
 

Helaas gaat de volkskerstzang op 19 december 2020 niet door 
vanwege het coronavirus.  
We hebben het verschoven naar 18 december 2021. 
De werkgroep volkskerstzang 
 

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

19 september € 50,75 Misse Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 
26 september € 30,20 Vredesweek (Pax) 
17 oktober € 77,10 Wereldmissiedag (Missio) 
 

 
 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE 
  

e kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 18 en 
19 september in Neede is gehouden, heeft 560 kilo kleding opgebracht. Sam's 

Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. 
 

Met de opbrengst worden projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood. 
Wij vragen iedereen vanaf nu uw kleding en dekens te 
bewaren voor Sam's Kledingactie komend voorjaar of in te 
leveren bij een van de depots.  Voor meer info: www.samskledingactie.nl 
 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

GELOOF IS VERTROUWEN, VERTROUWEN IS GELOOF 
 

r wordt ons veel geleerd om op onszelf te vertrouwen. “Je mag op jezelf 
vertrouwen, je kan op jezelf vertrouwen, omdat God in jou vertrouwen heeft 

en omdat God voor jou zorgt. Daarom wordt het zinvol om jezelf ernstig te nemen, 
want God houdt van jou. Als God van je houdt, dan wordt het ook mogelijk om van 
jezelf te houden. Als God in je spreekt en je doet openbloeien, dan mag je ook 
vertrouwen hebben in datgene wat Hij je geeft. Daarin ligt het vertrouwen dat de 
weg die Jezus – God zelf – je aanwijst, een weg is van leven. En daarom mag ik 
erin vertrouwen.” 
“Het is altijd een sprong in het onzekere, maar ik geloof erin, ik heb er vertrouwen 
in. Vandaar dat Jezus ook voortdurend zegt: wees niet bang mensen. Wees niet 
bang, je hoeft geen angst te hebben, want Ik ben er.” 
Nikolaas Sintobin 
 

Hij is  jezuïet en internetpastor. Hoewel Nikolaas zijn carrière ooit startte als advocaat, werd 
hij al na enkele jaren tot priester gewijd. Hij ontdekte dat hij door het bidden met de Bijbel 
steeds meer van Jezus ontdekte. Die ervaring wil hij graag delen met andere mensen, of dat 
nou christen of niet-christenen zijn. 
 

 
 

D 
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VVV NEEDE ORGANISEERT “KERSTSTAL AAN HUIS” 
  

nder de naam ‘Kerststal aan huis’ hoopt de VVV Neede dit jaar meer kerst-
sfeer in het dorp te krijgen. Het plan is een kerstroute door het dorp te 

verzamelen en uit te geven die door de inwoners van Neede wordt samengesteld. 
Iedere particulier kan zich bij de VVV opgeven voor een voorwerp, versiering of 
activiteit aan huis die vanaf de straatkant zichtbaar is.  
“De laatste jaren is er veel wegbezuinigd, waaronder de kerstboom op het 
kerkplein," legt ondernemer en VVV-bestuurslid Herbert Leussenkamp uit. "Dit jaar 
wordt dat gelukkig weer anders. De PKN heeft toegezegd dit jaar een boom te 
willen doneren die op het plein komt te staan. De verlichting regelen wij. Verder 
hopen we dat zoveel mogelijk particulieren zich gaan opgeven voor de ‘Kerststal 
aan huis’ route. Mensen kunnen bijvoorbeeld iets in de tuin neerzetten, iets achter 
het raam, een kraampje voor het huis met een kleinschalige activiteit et cetera. 
Voorwaarde is dat het met Kerstmis te maken heeft, coronaproof is en dat de 
betreffende initiatiefnemer particulier is en geen vereniging. De activiteit bovendien 
mag niet vergunningsplichtig zijn.” 
Particulieren kunnen zich voor 9 december opgeven bij de VVV Neede per telefoon 
(0545-292279) of per e-mail (info@vvvneede.nl) Vermeld daarbij uw naam, tel.nr 
en activiteit. De route staat open tussen 16 en 30 december. 
 
Geïnteresseerden voor de route kunnen bij de VVV de routekaart kopen en vanaf 
16 december per fiets of te voet door het dorp gaan. De routekaart kost 1 euro en 
heeft tevens een bon voor een kopje koffie to go bij een van de deelnemende 
horecagelegenheden. 
 

 
 

SUGGESTIES VOOR KERSTFEEST IN CORONATIJD 
  

oor corona moeten we met de kerstdagen in 2020 iets creatiever zijn. Een 
uitgebreid kerstdiner met de hele familie, een drukke kerstmarkt bezoeken en 

een kerst-stedentripje zit er dit jaar misschien even niet in. De volgende  corona 
proof kerst activiteiten en uitjes geven wél heel veel sfeer aan deze  bijzondere 
kersttijd: 
 Maak een kerstwandeling. Zowel in de regio als daarbuiten zijn er volop 

mogelijkheden om te wandelen wanneer het je uitkomt. Neem een thermoskan 
met warme gluhwein mee en wat lekkers en geniet! 

 Maak ook eens een wandeling als het donker is in uw eigen wijk, of ons dorp 
Neede en geniet van al die prachtig versierde tuinen en huizen.  

 Ga videobellen of skypen met vrienden of familie onder het kerstdiner of bij de 
kerststal/kerstboom en praat elkaar gezellig bij. 

 Beleef via www.kerkdienstgemist.nl de kerstviering in Groenlo mee.  
 Houd een filmmarathon met leuke kerstfilms. Op TV of via Netflix of.. 
 Maak een kerstpuzzel. Ja, het is cliché, maar kerstavond kun je ook vieren door 

een leuke kerstpuzzel te maken. Wat dacht je van de jaarlijkse AIVD 
kerstpuzzel met cryptisch omschreven opgaven die los van elkaar kunnen 
worden opgelost? Kijk op https://www.aivd.nl/onderwerpen/aivd-kerstpuzzel/ 

O 
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 Lees een mooi boek. Kerstavond is de ideale avond om eens heerlijk in een 
boek te duiken. En waarom zou je geen boek kiezen waar een kerstige twist in 
zit? De volgende boeken roepen dat kerstgevoel helemaal op: 
Een kerstvertelling/A Christmas Carol – Charles Dickens 
Vriendschap – Danielle Steel 
Harry Potter en de steen der wijzen – J.K. Rowling 
Winterzon – John Grisham 
De notenkraker – E.T.A. Hoffman 

 

 
 

████████ UIT DE BRIEVENBUS ████████ 
 
 
 
 

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

e Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, 

onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De kalender kost € 
7,95 en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). 
U kunt de kalender bestellen bij: 
Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede,  0545-291637 

D 



 19 – december 2020 - januari 2021 

 

████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus (Ma-Do: 8.30-15.00 uur  Vr: 8.30-12.30 uur) 
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
  0544 - 464 663  secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Pastoor H.A.M. de Jong  
  06 - 1237 9793  pastoordejong@stpaulusparochie.nl  
Pastor R.E.C. den Hartog  
  06 - 5733 0330  pastor.den.hartog@gmail.com  
Carla Roetgerink (pastoraal werker)  
  06 – 2073 9564  pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com  
Cor Peters (diaken)  c.peters@stpaulusparochie.nl 
 

 Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving:  06-19017292 
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt 
contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld) 

 Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie:  06-24855201 
 Koster H. Holtkamp:  0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Inloophuis Neede ( welkom@inloophuisneede.nl): 
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in Het Achterhuis. In verband met Corona 
voor onbepaalde tijd gesloten. Kijk op www.inloophuisneede.nl voor actuele info. 
 

Locatieraad Neede ( locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Fons Kox Es 42-03  0545-286318 
Secretaris Sjaak Ots Höfteweg 24  06-26977730 
Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17  06-22852326 
   7478 DB Diepenheim 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39  0545-294044 
 

Pastoraatsgroep Simone Meijerink Giffelerweg 1  0545-295396 
  Gerard Bartels Diekgraven 17  0545-296490 
 
 
 
 
 
 
 

█████████ VAN DE REDACTIE █████████ 
 
 
 
 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 
Januaribinding 2021 6 januari 2021 13 - 16 januari 2021 
Paasbinding 17 maart  24 - 27 maart  
Vakantiebinding 23 juni  30 juni -3 juli   
 

 Aanleveren artikelen per e-mail (redactieneede@stpaulusparochie.nl) of in de 
groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis. 

 Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 
 Vindt u het niet langer nodig dat Binding nog bij u thuisbezorgd wordt, dan 

kunt u dit doorgeven aan het locatiesecretariaat (zie achterzijde Binding).  
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BELANGRIJKE OPROEP VOOR ALLE NEEDSE PAROCHIANEN 
OP BLZ. 10-11 

 
 
 
 
 

ADVENTS-BEZINNINGSMAIL 
  

et is dit jaar door corona allemaal anders dan anders. De behoefte aan 
bezinning is er wellicht des te meer, maar een moment van bezinning schiet 

er toch ook nu vaak bij in. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte 
op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in 
geloof te verdiepen. Het kan ook rust geven, inspireren om het leven meer kleur te 
geven. 
In de Adventstijd, van 29 november tot en met 6 januari, bieden Marga Engelage 
en Eveline Struijk, via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende 
tekst aan. Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf Apostelen 
en Eveline Struijk is predikant in de protestantse gemeente Eibergen-Rekken. 
Wie deze mails wil ontvangen kan zich opgeven via www.pkneibergen-rekken.nl of 
www.12apostelen.nl. Daar is het opgaveformulier te vinden. Na aanmelding 
ontvangt men elke dag een bezinningsmail in het postvak. Geef bij aanmelding de 
eigen naam en adres door en het e-mailadres waarnaar de bezinningsmail 
gestuurd kan worden. Wie al eerder de bezinningsmail heeft ontvangen, hoeft zich 
niet opnieuw aan te melden, tenzij het e-mailadres gewijzigd is.  
 

 

 Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.  

Als je je down voelt, wens ik je vreugde. 
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede. 
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop. 

 

De redactie van Binding wenst u 
een liefdevol Kerstfeest en een gezond 2021 

 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.00 - 19.00 uur 
 0545-286835 
 secretariaatneede@stpaulusparochie.nl     www.stpaulusparochie.nl 
 
 

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede 
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede 
 
 

 
 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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