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PASEN, EEN NIEUW BEGIN
PASTORALE COLUMN APRIL 2021

D

e commercie doet zéér vroeg in de tijd al haar
best iets van Pasen te maken, maar het blijft
bij paaseitjes, kransen, lammetjes en kuikentjes,
bloemen en artikelen voor een fris paasontbijt.
Prachtig, maar ze maken van Pasen iets liefelijks en
onschuldigs, terwijl Pasen absoluut niet onschuldig
is. Pasen is voor ons christenen juist heel radicaal.
Pasen is niet los te zien van het kruis. Maar dat is
wellicht iets waar we niets mee kunnen. Zijn we
niet geneigd om dat kruis te willen ontlopen?
Lijden, het kruis, het mag niet meer en hoe langer
hoe meer willen we het verbannen uit het leven. Is
het kruis in onze maatschappij niet een algemeen
symbool van het eindpunt, teken van dood?
Het leven van Jezus leert ons dat het leven niet
afgelopen is met de dood. Door de dood heen kom
je tot het Nieuwe Leven. Ik schrijf het bewust met
hoofdletters. Dood en leven, Goede Vrijdag en
Pasen, kruis en verrijzenis zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Het Nieuwe Leven komt niet vanzelf, maar via de
weg van het kruis. De weg van het kruis die Jezus
gaat, dient zich niet plotsklaps aan, maar heeft alles
te maken met zijn opdracht. Regelmatig heeft Jezus
tegen zijn leerlingen gezegd dat wie Hem volgen wil
het kruis moet opnemen (Lc. 9, 23). De leerlingen
hadden het daar moeilijk mee. Eigenlijk wilden ze
Jezus verhinderen om naar Jeruzalem te gaan.
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Toen hij verraden werd lieten ze Hem in de steek. En zelfs nadat er berichten
doorkwamen dat Hij uit de dood was opgestaan, konden ze het aanvankelijk niet
geloven. Toch waren ze met hun twijfel niet leerling-áf.
De Heer gaf het met hen niet op, want Hij gaat een andere weg met mensen dan
mensen zelf op het eerste gezicht zouden bedenken. Juist door menselijke
tegenslag, door lijden en dood, begint God iets nieuws.
Door het kruis. Niet door om het lijden en de dood heen te gaan, door het te
ontlopen, maar juist dóór lijden en dood heen komt het Nieuwe Leven. Tot op
vandaag is het voor veel mensen niet eenvoudig om zo te geloven in Pasen. Weet
hebben van Pasen dat gaat nog, maar geloof dat ‘radicale Pasen’ maar eens: als je
kind ongeneeslijk ziek is, als je langzaam maar zeker afscheid moet nemen van
een geliefde, als je door corona je werk verliest, als je leeft met conflicten en
spanningen. Moeilijkheden en vragen te over.
Ingrijpende gebeurtenissen moeten emotioneel verwerkt worden. Dat geldt ook
voor het grote wonder van Pasen, waarbij Gods liefde sterker bleek dan lijden en
dood. De verwarring, het verdriet en het onbegrip van de leerlingen moesten
geleidelijk plaats maken voor nieuw inzicht, herwonnen vertrouwen en verdiept
geloof. Het graf waarin Jezus was neergelegd was leeg. De dood is overwonnen.
Dat geloof, die hoop is met Pinksteren bekrachtigd door de gave van de heilige
Geest. Want alleen als wij opgewekt worden om verder te gaan met de Heer die
tot ons spreekt in de Schriften en die zich laat kennen in het breken van het brood
(Lc. 24, 13-35), krijgt Pasen een vervolg. Niet als iets liefelijks, maar als een
realiteit: een nieuw begin, een begin van het Nieuwe Leven.
Pastoor H.A.M. de Jong

EERSTE PAASDAG: PAASDIENST IN NEEDE

W

e hebben gedurende een lange tijd geen woord- en gebedsdienst meer
gehad in Neede. Het niet samen kunnen zijn als katholieke gemeenschap in
Neede is als een gemis ervaren.
Pasen is het belangrijkste feest in ons geloof en daarom is het initiatief genomen
om alsnog een woord en gebedsdienst te houden met Pasen.
Op zondag 4 april om 10.30 uur is er een woord en gebedsdienst in het teken van
Pasen.
De voorgangers zijn Ery Bolster en Fons Kox. Er zullen 2 dames en 2 heren zingen,
met dirigent en organist. Er is een collecteschaal achter in de kerk.
De corona-regelgeving voor kerken is van toepassing. Daarom dient u zich van
tevoren op te geven als u deze gebedsdienst bij wilt wonen.
Er mogen maximaal 30 personen in de kerk plaats nemen. Aanmelden (niet bij
Groenlo maar) bij de Koster Henk Holtkamp (tel.nr. 0545-294641, b.g.g. 0620994297).
Namens de beheercommissie locatie Neede
Fons Kox
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██████ VIERINGEN EN ACTIVITEITEN ██████
In dit rooster zijn alleen vieringen opgenomen in de voormalige St. Paulusparochie
(Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen). Een
compleet overzicht van vieringen in de parochie HH. Paulus en Ludger vindt u op
de parochiewebsite (www.stpaulusparochie.nl) onder de keuze “Vieringen”.
De weekendvieringen in Eibergen, de dichtstbijzijnde kerk met weekendvieringen,
worden vet weergegeven.
U kunt zich aanmelden voor een viering via de parochiewebsite of op maandag t/m
vrijdag van 9:00-12:00 uur telefonisch via tel. 06-82604863. De derde mogelijkheid
is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk. U
kunt alleen toegelaten worden als zich minder dan 30 personen hebben
aangemeld.
Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website
aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.
Het dragen van een mondkapje tijdens de viering is verplicht (m.u.v. bij het ter
communie gaan).
De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo zijn te volgen (en
terug te kijken) via www.kerkdienstgemist.nl.
Naast vieringen staan er ook activiteiten in het overzicht. Die zijn aangeduid met
het symbool ‘’.
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Roetgerink
Kruisweg
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communieviering
pastoraal werkster C.
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Pinksteren
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Pastoor H.de Jong
Pastoor H.de Jong

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Marialof, sluiting
meimaand

Pastoor H.de Jong
Pastoor H.de Jong
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Helaas was bij het samenstellen van deze Binding nog geen rooster vieringen
beschikbaar voor de maand juni.
U kunt hiervoor de website van de parochie (www.stpaulusparochie.nl) raadplegen. Kijk onder menu ‘Vieringen’.

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████
Overleden:
13-03 Mevr. B.G.M. van Egmond-Berends, Patrijsstraat 105, 80 jaar

█████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

█████

VOORTGANG HERBESTEMMING
Beste mede parochianen van de Heilige St. Caecilia van Neede,
Met deze brief hopen wij u weer wat meer op de hoogte te kunnen brengen
omtrent de voortgang over de ontwikkelingen van de herbestemming van onze
Kerk.
In de afgelopen periode zijn wij als Beheercommissie (voorheen Locatieraad), druk
bezig geweest om ons, in samenwerking met de initiatiefgroep, - De Kerk - ,
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verder te oriënteren omtrent een overname van het kerkcomplex aan de
Borculoseweg door initiatiefgroep 'De Kerk', waarna de lokale geloofsgemeenschap
als één van de huurders gebruik kan maken van ruimtes.
Er zijn weer contacten geweest met vergelijkbare locaties waar men ook met
goede afspraken tot een gewenst resultaat is gekomen. Zoals eerder is genoemd,
is de grote wens om van deze locatie een multifunctionele plek te maken waar
jong en oud gebruik van kunnen maken. Met als doel het ondersteunen van de
leefbaarheid in Neede en omgeving. Een belangrijk uitgangspunt hierbij vormen de
waarden: Verbinden en samenwerken. De activiteiten die men wil ontplooien in de
kerk zijn, onder andere:
 bijeenkomsten organiseren zoals bijvoorbeeld, concerten voor koren, toneel
 Kunst tentoonstellingen
 Film
 Afscheidsdienst en condoleance
In het Achterhuis kunnen kleinschalige ontmoetingen plaats vinden zoals:
 Voedselbank
 Kleine ontmoetingen
 thema bijeenkomsten
 vergaderingen
 inloophuis
 kleine gebedsdiensten
Het samen uitdragen van ons geloof en de verbondenheid hiermee betekent niet
dat, wanneer de kerk wordt onttrokken van de Goddelijke Eredienst, er geen
samenkomsten in Neede mogelijk zijn. Juist daarom zetten de Beheercommissie en
de initiatiefgroep – De kerk – zich in om onze locatie -Van Neede voor Neede- te
behouden. Door de Beheercommissie word gekeken of het mogelijk is om op
speciale dagen een woorddienst te organiseren. Hierbij hebben wij vrijwilligers
nodig die het initiatief een warm hart toedragen.
Binnen de locatie van Silvolde, waar wij voor een gesprek zijn geweest om ons te
oriënteren, heeft dit al tot een zeer positief resultaat geleid. Men kon daar tot voor
de corona pandemie elke maand een woorddienst samenstellen. Er was veel
belangstelling voor, waarbij net als bij ons ook gelegenheid was om samen te zijn
onder het genot van een kop koffie/thee.
De Beheercommissie wenst u allen een zalig Pasen toe, met het paasvuur als
passie en genegenheid naar elkaar.
Met vriendelijke groet,
Fons Kox, voorzitter Beheercommissie

CAECILIAKERK NOG STEEDS OPEN OP WOENSDAGOCHTEND

E

lke woensdagochtend is onze H. Caeciliakerk toegankelijk om een kaarsje te
branden en voor stil gebed. U bent welkom tussen 9.30 en 11.00 uur via de
ingang van het Achterhuis.
Gedurende dat tijdvak is ook het secretariaat geopend. U kunt hier terecht met uw
vragen of voor een gesprek.
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We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren,
geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn.
Nelson Mandela

████

NIEUWS UIT PAULUS EN LUDGER

████

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR JANUARI 2021

H

et parochiebestuur HH. Paulus en Ludger heeft op 28 januari voor het eerst
vergaderd. Vanwege de lockdown is besloten tot een digitale vergadering.

Pastoraal
• Pastor Ronald den Hartog verhuist per 29 januari, zijn afscheidsviering was 10
januari.
• Er wordt gewerkt aan een weekendrooster tot aan de zomervakantie.
• Mgr. Woorts is beschikbaar voor het hele Paastriduüm, zodat die zowel in
Groenlo als in Lichtenvoorde gevierd kan worden, met inachtneming van de
Coronamaatregelen.
Bestuur
• Dit is de eerste vergadering van het bestuur (PB) van de “nieuwe” parochie.
I.v.m. covid-19 wordt er digitaal vergaderd, het complete bestuur is aanwezig. Na
het openingsgebed volgt een “rondje persoonlijk”.
• Pastoor H. de Jong heeft dhr. J. Rosendaal als vice-voorzitter gedelegeerd voor
een aantal taken. Het Bisdom wordt hierover geïnformeerd.
• Besloten is om dhr. H. de Graaf voor een jaar te benoemen voor de functie van
Stafmedewerker.
• Er wordt besloten om een Dagelijks Bestuur (DB) in te stellen.
• Een nieuwe parochie, een nieuw bestuur, de nieuwe functie van
Stafmedewerker, een DB: er zal even tijd nodig zijn om de meest efficiënte werkwijze te vinden.
• Het bestuur vergadert in principe elke laatste donderdag van de maand m.u.v.
juli.
Personeel en Vrijwilligers
• Dhr B. Bomers, belast met de portefeuille Personeel en Vrijwilligers, is zich
inmiddels aan het oriënteren en inwerken.
• Het bestuur gaat akkoord en is blij met de aanstelling van dhr. H. Goorhuis als
Vertrouwenspersoon voor de HH. Paulus en Ludgerparochie.
Financiën
• De volgende vergadering worden de parochietarieven behandeld.
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• Het collecteschema voor 2021 is goedgekeurd. Het secretariaat stuurt het naar
de locaties.
• Het secretariaat inventariseert de status van de Actie Kerkbalans per locatie.
Gebouwenbeheer
• Het DB neemt mee om iemand te zoeken voor de portefeuille Gebouwen.
• Het bestuur besluit om een commissie Herbestemming in te stellen. Het
reglement van die commissie is besproken en vastgesteld. De heren H. Bos en H.
de Graaf zijn gevraagd om met hun kennis als voormalig bestuurders daarin zitting
te nemen.
• Bredevoort: er worden in februari hoorzittingen gepland i.v.m. de voorgenomen
onttrekking aan de eredienst van de kerk. De laatste eredienst staat gepland voor
28 maart 2021.
• Aalten: Voortbordurend op eerdere afspraken wordt besloten om de kerk van
Aalten op 7 februari 2022 aan de eredienst te onttrekken. Op 1 april 2022 wordt de
kerk overgedragen.
Communicatie
• Het bestuur is blij verrast over het getoonde parochielogo. Zodra het logo
definitief is vastgesteld wordt op basis hiervan de huisstijl ontwikkeld alsmede de
lay-out van de website en de facebookpagina.
Technisch en inhoudelijk worden de websites al op elkaar afgestemd.
• Het bestuur besluit om na elke vergadering een “Nieuws van het Bestuur” te
publiceren.
• Het aangeleverde concept communicatieplan komt de volgende keer op de
agenda. Er volgt nog een nadere afstemming tussen het Parochieblad en de
digitale Nieuwsbrief.
Begraafplaatsen
• Dhr. G. Bartels, belast met de portefeuille begraafplaatsen, heeft een rondgang
langs alle begraafplaatsen gemaakt en is bezig met een inventarisatie.
Geloofsgemeenschappen
• Mw. B. Hummelink, belast met de portefeuille Geloofsgemeenschappen, meldt
dat er in Lichtenvoorde nieuwe Beheercommissie is gestart.
• Er komt een schema om alle locaties te bezoeken.

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR FEBRUARI 2021

N

ieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 februari
2021:

Pastoraal
• Het pastoraal team is bezig met de organisatie van het Paastriduüm (Witte
Donderdag tot en met Pasen) met corona beperkingen. Mgr. Woorts is dit jaar
beschikbaar zodat in Lichtenvoorde én Groenlo het Paastriduüm gevierd kan
worden.
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• Diaken C. Peters is bezig met een project rond geloven in de dorpen met of
zonder een kerkgebouw.
• Het pastoraal team werkt aan uitvaartbeleid rond afscheidsvieringen. Wordt
vervolgd.
• Pastoraal team en bestuur werken in overleg met het bisdom aan een plan om
te kijken hoe het pastoraal team versterkt kan worden.
Bestuur
• Pastoor de Jong heeft een overzicht/richtlijn gemaakt over de structuur binnen
het bestuur met bijzonderheden voor de diverse rollen en taken.
• Een voorstel over het (digitaal)beheer van documenten is besproken. Een en
ander moet nog verder uitgewerkt worden.
• Onder andere in verband met de avondklok is het vergaderschema aangepast
naar elke derde zaterdagochtend van de maand. In juli is er geen
bestuursvergadering.
Personeel en Vrijwilligers
• B. Hummelink heeft de beheercommissies een mail met vragen gestuurd ter
voorbereiding van een kennismakingsbezoek aan de locaties. Dhr. B. Bomers
zal ook mee gaan.
• Er is binnen het bestuur een vacature voor een bestuurslid met de portefeuille
Gebouwen.
Financiën
• In de vergadering van maart worden de geharmoniseerde parochietarieven
behandeld.
• De jaarrekening over 2020 van de voormalige St. Ludgerparochie is klaar. Die
komt in maart op de agenda.
Communicatie
• Het bestuur heeft het nieuwe parochielogo goedgekeurd. Nu kan doorgegaan
worden met het ontwikkelen van de parochiehuisstijl en daarna de lay-out van
de website en de facebookpagina.
• Technisch en inhoudelijk zijn de websites al op elkaar afgestemd.
• Het aangeleverde concept communicatieplan komt in maart op de agenda. Er
volgt nog een nadere afstemming tussen het parochieblad en de digitale
nieuwsbrief.
Begraafplaatsen
• G. Bartels is bezig met het opstellen/vernieuwen van een algemeen reglement
voor begraafplaatsen.

Wie slechts geloof heeft, loopt gevaar een kwezel te worden.
Wie slechts humor heeft, dreigt cynisch te worden.
Wie geloof én humor heeft, vindt het evenwicht
waarmee hij in het leven rechtop kan blijven.
Martin Buber
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VASTENBRIEF VAN BISSCHOP EIJK

A

an het begin van de Vastentijd heeft bisschop Eijk een brief uitgebracht
getiteld “‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’”.
U kunt deze brief lezen via (o.a.) de website van het Aartsbisdom:
https://www.aartsbisdom.nl/vastenbrief-kardinaal-eijk-werp-het-anker-van-de-zieluit/

STEUN ONS VASTENACTIEPROJECT IN ERITREA

I

n Nederland zijn de middelbare scholen weer open na een langdurige sluiting
vanwege het coronavirus. Iets vanzelfsprekends als onderwijs blijkt toch
waardevoller dan we vaak veronderstellen. Het gaat natuurlijk om kennis vergaren,
maar ook om sociale contacten, elkaar ontmoeten en stimuleren.
Een brug naar het vastenactieproject 2021 is dan gauw gelegd. Het
vastenactieproject gaat dit jaar over het belang van (door)leren.
In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren in Eritrea zijn geen middelbare
scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de dichtstbij gelegen stad moeten
reizen om hun school/opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Want iedere dag naar de stad reizen is voor velen niet haalbaar
vanwege de grote afstand die de studenten moeten afleggen. In de stad een
kamer huren is ook niet voor iedereen even makkelijk aangezien de economische
situatie van de dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge huurkosten
een belemmering vormen. De enige optie voor de ouders is hun kinderen thuis te
laten blijven.
De RKK in het Bisdom Keren wil een
kostschool als verblijfsmogelijkheid
aanbieden voor de allerarmste kinderen
uit de omliggende dorpen. Zij hoeven
dan hun studie niet te onderbreken
vanwege gebrek aan onderdak. Met
steun van de Vastenactie wordt een
bestaand gebouw gerenoveerd, zodat
het plaats kan bieden als verblijf- en
studeerruimte voor ongeveer 65-70
leerlingen per jaar.
Door deze verblijfsmogelijkheid wordt
studenten een kans geboden hun
studie voort te zetten zonder zorgen
over onderdak. Zij hoeven geen grote
afstanden af te leggen en kunnen zich
daardoor volledig focussen op hun
studie. Voor ouders is het geruststellend dat hun kinderen een goed onderdak
hebben en zo kunnen werken aan een goede toekomst. Een goede opleiding zorgt
niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling maar helpt ook mee aan het welvarender
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maken van de gemeenschap. Studenten van arme gezinnen uit meer dan 21
omliggende dorpen kunnen gebruik maken van de boardingschool in Keren.
Dit project is uniek, en dankzij uw gulle donatie kan het gebouw voor langere
periode gebruikt worden.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Vastenactie
NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnummer 401390.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Namens de Bisschop van Keren Eritrea
Uw broeder in Christus, Musie Sium Eibergen

BOETE EN VERZOENING ROND PASEN

D

e huidige situatie waarin wij ons bevinden roept veel vragen op.
Nu we de kwetsbaarheid in ons leven ervaren, krijgen we – misschien wel
sterker dan voorheen – ook een intensere kijk op ons eigen falen en hebben we de
behoefte aan uiting, een bemoedigend woord én vergeving.
Jezus gaf Hij aan zijn Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de
verzoening. We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons
drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze
is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen
uitspreken om ons leven te beteren.
Ter voorbereiding op de paastijd is er biechtgelegenheid:
Groenlo
 elke vrijdag, voor of na de eucharistieviering van 9.00 uur;
 zaterdag 3 april, van 17.00 tot 18.00 uur;
 zondag 11 april (Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid), van 15.00 tot
16.00 uur.
Lichtenvoorde
 zondag 21 maart, na de eucharistieviering van 11.00 uur;
 donderdag 1 april, na de eucharistieviering van 19.00 uur, tot 21.30 uur
Pastoor De Jong is aanwezig, ook voor een kort gesprek.
De biecht of een gesprek kan plaatshebben in het kerkgebouw, in een spreekkamer of indien daar noodzaak voor is bij u thuis.
Buiten bovengenoemde tijden kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen om af te
spreken.
U bent welkom!
Pastoor H.A.M. de Jong, tel. 06-12379793

Zie hoe de natuur, de bomen,
de bloemen en het gras in stilte groeien.
Zo hebben wij stilte nodig
om contact te maken met onze ziel.
Moeder Teresa
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OP WEG NAAR PASEN 2021

P

asen valt in 2021 op 4 en 5 april. De sinds 25
maart 2020 geldende coronamaatregelen voor
de Wereldkerk blijven ook voor de Goede Week en
Pasen van 2021 van kracht.
De Nederlandse bisschoppen roepen op om thuis
Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de
kerk. Ze doen dit op de speciale website
www.vierpasen.nl die op Aswoensdag online is
gegaan.
De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven
en te vieren. U vindt er o.a. liturgieboek bij vieringen in de veertigdagen- en
paastijd, Paus Franciscus in de veertigdagen en Vastenactie.

KRUISWEGVIERING IN GROENLO

G

oede Vrijdag (2 april) herdenken we Jezus’ kruisweg. De viering is om 15.00u
in de Calixtusbasiliek. Het is noodzakelijk zoals in deze tijd gebruikelijk via de
website of de reserveringstelefoon te reserveren.
Dit jaar doen we dat aan de hand van de meditaties “Om een ander” van Erik
Galle. “De woorden ‘om een ander’ zijn voldoende om de drijfveer van Jezus’
kruisweg te kunnen vatten. Maar werkelijk verstaan waarom Hij zijn leven heeft
gegeven, doe je daarom nog niet. Pas als je je plaats inneemt tussen de menigte
langs de kruiswegstaties wordt dit je duidelijk. Blind blijven voor zijn liefde is dan
bijna onmogelijk.” Voor meer informatie zie:
https://igniswebmagazine.nl/kerk/erik-galle-over-de-kruisweg-podcast//.
De staties uit de Calixtusbasiliek zullen op een groot scherm geprojecteerd worden.
Op deze manier kan de kruiswegviering coronaproof gehouden worden. De
organisatie is in handen van Peter Muller.
De basiliek is vanaf 14.00 tot 14.45 uur open voor persoonlijk gebed of om zelf
langs de kruiswegstaties te gaan. Een tekstboekje is daarvoor aanwezig.

PAASTRIDUÜM IN LICHTENVOORDE EN GROENLO

O

p Palmzondag 28 maart begint de laatste week van de Veertigdagentijd, die
Goede Week wordt genoemd. Dit vanwege het vele goede dat de Heer ons
bracht, vooral door Zijn lijden, sterven en verrijzenis. Op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en in de paaswake vieren we de kern van ons geloof. Deze
drie dagen noemen we het paastriduüm.
Op het moment dat ik dit bericht maak, hebben we nog steeds te maken met veel
beperkingen. Vorig jaar waren er tijdens het paastriduüm, als ook in de hele
paastijd, geen vieringen met gewone kerkgangers. Alleen mensen met een taak
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maakten de vieringen fysiek mee, wel konden de vieringen in Lichtenvoorde thuis
via www.kerkdienstgemist.nl worden meegevierd. Ik ga er nu maar van uit dat de
komende tijd het maximum van dertig kerkgangers, exclusief medewerkers,
gehandhaafd blijft. Dit betekent dat u wanneer u een viering wilt bezoeken u zich
aanmeldt via de website of de reserveringstelefoon.
Omdat wij het geluk hebben dat Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, ons
komt ondersteunen kunnen we het volledige Paastriduüm op twee plekken in de
parochie aanbieden: in Lichtenvoorde en in Groenlo. Mgr. Woorts zal de vieringen
in Groenlo leiden samen met diaken Peters, ikzelf en pastoraal werkster Roetgerink
zijn in Lichtenvoorde. We hebben als pastoraal team besloten – nu dit mogelijk is om voor dit jaar op de oude voet verder te gaan. De paaswake betekent voor de
negen geloofsgemeenschappen van de voormalige St. Ludgerparochie worden in
de Lichtenvoordse Bonifatiuskerk gehouden. Voor de voormalige St. Paulusparochie is dat in de Calixtusbasiliek.
Voor de paaswake nodigen we elke geloofsgemeenschap uit om met drie
vertegenwoordigers aanwezig te zijn. Dit betekent dat de paaswake – in tegenstelling tot de andere vieringen van het paastriduüm - een viering in besloten kring
is, waarvoor u zich dan niet kunt aanmelden.
Op Palmzondag worden in Groenlo en Lichtenvoorde ook de palmtakjes gezegend
voor andere geloofsgemeenschappen. Nadien kunt u in uw eigen geloofsgemeenschap een palmtakje afhalen. Na de avondmis van Witte Donderdag is de
Bonifatiuskerk en de Calixtusbasiliek tot 21.30 uur geopend voor aanbidding in
stilte. Verdere bijzonderheden melden we via de website. De geloofsgemeenschappen ontvangen nog nadere informatie over de invulling van en medewerking
aan de vieringen. Het pastoraal team wenst u een goede voorbereiding toe.
Pastoor H. de Jong

“Het Laatste Avondmaal” van Da Vinci
(muurschildering in monnikenklooster Santa Maria delle Grazie in Milaan)
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EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Eerste Communie 2021
Het pastorale team en de werkgroep zetten zich in om de
voorbereiding op een bijzonder moment in het kinderleven
door te laten gaan: het gaat om het ontvangen van de eerste
heilige communie. We zijn heel blij dat we begin juli 2020
alsnog middels een noodplan de communicantjes van 2020
fijne vieringen hebben kunnen aanbieden. Het was even
aanpoten en creatief zijn, maar het is gelukt. Reacties achteraf
waren positief en bemoedigend. Dat doet goed.
Daarom hebben we als team gemeend die bijzondere dag voor de kinderen ook
niet over te slaan in 2021, noch uit te stellen naar het einde van dit jaar 2021.
Door de coronamaatregelen hebben we weliswaar het voorbereidingsprogramma
voor 2021 moeten aanpassen. Maar we zijn toch van start gegaan. Alle ouders
hebben inmiddels een online ouderinformatie ontvangen met een PowerPoint
presentatie in het najaar 2020. Alle aanmeldingen, betalingen, bestellingen en
overige voorbereidingen zijn gedaan. Ook hebben alle ouders een programma
overzicht en nadere informatie ontvangen.
In het weekend van 29 en 30 mei 2021 zullen we afhankelijk van de dan geldende
omstandigheden en de toegestane aantallen bezoekers in een viering speciale
eerste communievieringen plannen. Steeds met de mogelijkheid voor de familie en
de vrienden om deze vieringen online thuis mee te vieren. Het zullen vieringen zijn
met een digitale liturgie voor de kinderen, daar we daarmee in 2020 een positieve
ervaring hebben opgedaan. Het niet mogen zingen kan daarmee ook ondervangen
worden door inhoudelijke filmpjes en liedjes, hetgeen bij de kinderen helder
binnenkomt en beter beklijft. Zij leven immers in een beeldcultuur en digitale
wereld.
Eerste Communie 2022
Sommige ouders hebben ervoor gekozen om de eerste communie uit te stellen
voor hun kroost. Dat kan ook omdat aanmelden en meedoen mogelijk is vanaf
minimaal groep 4 of ouder … Sommige ouders hebben gekozen om twee of meer
broertjes/zusjes tegelijkertijd aan te melden in een volgend traject in 2022. We
zien jullie graag volgend jaar! Aanmelden voor het nieuwe traject kan vanaf
september 2021 bij het parochiesecretariaat. Op de website staat t.z.t een digitaal
aanmeldingsformulier.
Heilig Vormsel 2021
Het Heilig Vormsel en het voorbereidingsweekend moesten we in het najaar 2020
uitstellen, uit zorg en liefde voor ieders gezondheid. De beperkingen maakten dat
we er geen ‘feestje’ van konden maken en we willen juist graag dat jongeren zich
zo’n speciaal weekend als heel mooi en enthousiast zullen herinneren. We hebben
een nieuwe datum vastgesteld en de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Het
eerste weekend van juni 2021, vrijdag 4 t/m zondag 6 juni 2021 gaan we proberen
dit in te halen. We hopen op mooi weer, zodat we ook buiten royaal de ruimte
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hebben voor activiteiten. Een week later op zaterdag 12 juni 2021 om 19.00 uur
zal bisschop Mgr. Woorts naar Groenlo komen om het Sacrament toe te dienen aan
onze jongeren.
Voor de nieuwe groep, jongeren vanaf de huidige groep 7 of ouder, kan aangemeld worden via parochiesecretariaat tot 15 juni 2021. Op de website staat een
digitaal aanmeldingsformulier 2022.

INSTELLING BEHEERCOMMISSIE LIEVELDE

D

e personen van de in juni afgetreden locatieraad Christus Koning hebben in de
voorbije periode op informele en vertrouwelijke basis contacten gehad met
leden van het parochiebestuur. Vervolgens ontving het nieuwe parochiebestuur
van de parochie HH. Paulus en Ludger een brief van de in juni afgetreden
locatieraadsleden.
Aanleiding vormde het inzicht dat de locatie zo niet kan functioneren. Het
gebeuren in juni 2020 waarbij de kerk in Lievelde ontheiligd werd, is een pijnlijke
kwestie die het onderlinge vertrouwen heeft geschaad en alleen maar verliezers
kent. Op de brief volgde overleg met pastoor De Jong en een gezamenlijk gesprek
tussen alle betrokkenen. Zij allen betreuren de veroorzaakte situatie en de niet
goed verlopen communicatie. De leden van de voormalige locatieraad gaven aan
het beleid van het bestuur en het pastoraal team te respecteren en uit te voeren
en de lopende zaken in de parochie en de locatie te willen blijven behartigen.
Naar aanleiding hiervan willen we allemaal een streep zetten onder wat gebeurd is
en hebben we duidelijke afspraken gemaakt zodat de geloofsgemeenschap
Lievelde ook verder kan. Vanaf nu vormen zij de beheercommissie ad interim voor
Lievelde. Ad interim wil zeggen tot aan de herbestemming van het kerkgebouw.
Voor pastorale taken wordt gezocht naar een pastorale coördinator. Hierbij ligt een
rol voor het pastoraal team weggelegd.
We hebben besloten te volstaan met dit bericht en hopen dat de nu ingezette weg
de geloofsgemeenschap Lievelde ten goede zal komen.
Jos Rosendaal, vice-voorzitter parochiebestuur HH. Paulus en Ludger

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████
9 EN 10 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE

O

p vrijdag 9 en zaterdag 10 april kunt u uw gebruikte
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43.
Inleveren op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur
en zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur
Inleveren na zaterdag 12.00 uur is niet mogelijk omdat de afhaalwagen dan al
weer vertrokken is. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten
van Cordaid Mensen in Nood. Meer info op www.samskledingactie.nl
0
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████████████ GELEZEN

████████████

ALS JE DE DEUREN VAN JE HART OPENZET, RISKEER JE VEEL
Je riskeert dat men binnenkijkt
en de stofnesten ziet van klein menselijkheid,
de gevoeligheden die trillen op de snaren van je gemoed,
de melancholie die zweeft rond de droesem van het leven...
Je riskeert dat vele mensen met vuile voeten binnentreden,
zich nestelen in je zachte zetels van begrip en medevoelen,
een tijd lang een lange teug genegenheid genieten
en peuzelen aan je hart...
Je riskeert voor de buitenwereld een clown te zijn,
een schouwspel, een veroordeelde,
een stuk sensatienieuws, een open huis,
een mens van vlees en bloed,
een Jezus die van God en mensen houdt
en aan die liefde stuk voor stuk Zijn leven geeft....
“Maar terwijl Zijn lichaam stierf,
werd Zijn geest tot leven gebracht”
schrijft Petrus aan allen die met hart en ziel geloven
in die Jezus.
Als je de deuren van je hart openzet
riskeer je mens te worden naar Gods beeld en gelijkenis
Jezus Christus.

Ward Bruyninckx

██████ EEN DAG NIET GELACHEN…
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██████

████████

CONTACTGEGEVENS

████████

Centraal secretariaat HH. Paulus en Ludger
Angela Röeling en Francis Poelhuis
 0544 - 464 663

Ma-Do: 8.30-15.00 uur
Vr: 8.30-12.30 uur
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
 secretariaat@paulus-ludger.nl

Pastoresteam:
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Pastoor H.A.M. de Jong
 06 - 1237 9793
 h.dejong@paulus-ludger.nl
Carla Roetgerink (pastoraal werker)
 06 – 2073 9564
 c.roetgerink@paulus-ludger.nl
Cor Peters (diaken)
 c.peters@paulus-ludger.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 parochie:  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 is het inloophuis Neede voor onbepaalde tijd gesloten.
Kijk op www.inloophuisneede.nl voor actuele info.
Locatieraad Neede ( locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):
Voorzitter
Fons Kox
Es 42-03

Secretaris
Sjaak Ots
Höfteweg 24

Budgethouder
Daniël Mol
Kremersweide 17

7478 DB Diepenheim
Technische zaken Tonnie Bolster
Julianastraat 39


0545-286318
06-26977730
06-22852326
0545-294044

█████████ VAN DE REDACTIE █████████
Editie
Vakantiebinding

Redactievergadering
23 juni

Verspreidingsperiode
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.
 U kunt elke Binding ook nalezen op www.stpaulusparochie.nl via menu [Neede
– Mededelingen].
 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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LEEST U DE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF AL?

I

n mei 2017 verscheen de eerste Paulusbrief, de digitale nieuwsbrief die elke 1e
dag van de maand per e-mail wordt verstuurd naar parochianen. Er zijn
momenteel bijna 1000 abonnees, waaronder ruim 150 Needse parochianen.
Het parochieblad Binding wordt nog op ruim 700 adressen in Neede bezorgd. De
Needse parochianen die ook de Paulusbrief lezen, zullen in deze Binding veel (voor
hen) ‘oud nieuws’ lezen. Veel artikelen in deze Binding zijn namelijk eerder al
gepubliceerd via de nieuwsbrief en op de parochiewebsite. Het aandeel aan
plaatselijk nieuws in Binding is teruggelopen omdat er geen weekendvieringen
meer zijn en door corona, waardoor er nauwelijks nog activiteiten zijn om over te
schrijven.
Zoals in de vorige Binding al is aangegeven zal er door de nieuwe parochie HH.
Paulus en Ludger later dit jaar parochiebrede media introduceren: een combinatie
van (papieren) parochieblad en (elektronische) nieuwsbrief.
Daarmee vervalt ook de functie van het Needse kerkblad Binding dat sinds 1961 de
parochianen informeerde over het wel en wee van ons kerkelijk leven. In de
nieuwe media van de parochie komt ook informatie vanuit de 16 geloofsgemeenschappen.
De lezers van Binding zullen, zodra er meer duidelijk is over de nieuwe media van
de parochie, hierover geïnformeerd worden en kunnen dan aangeven of zij deze
willen ontvangen.
Ontvangt u nog niet elke maand de nieuwsbrief per e-mail? Meld u dan aan via de
parochiewebsite www.stpaulusparochie.nl. Klik op ‘Media’ en vervolgens op
‘Nieuwsbrief aanmelden’. U hoeft alleen uw e-mail adres, naam en woonplaats te
vermelden. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met een link. Als u daarop klikt
bent u geabonneerd en ontvangt u maandelijks de gratis nieuwsbrief.
U kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden.
Redactie Binding
Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):
Borculoseweg 43
Geopend op woensdag van 9.30 tot 11.00 uur en
7161 GR Neede
op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur
 0545-286835
 secretariaatneede@stpaulusparochie.nl  www.stpaulusparochie.nl
Bankrek. algemeen
Actie Kerkbalans
FAMILIE

IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
_________________________________
_________________________________
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