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DE LICHTE LAST 
PASTORALE COLUMN JULI 2021 

 

e zomervakantieperiode is aangebroken. Veel 
mensen voelen ontspanning ook nu de 

coronabeperkingen worden versoepeld vanwege 
een drastische daling van het aantal besmettingen. 
Wat verlangen we naar rust en verlichting! Met de 
vakantie in mijn hoofd moet ik denken aan de 
woorden van Jezus, die zegt: 
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt, Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt 
mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust 
vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht” (Mattheüs 11, 28-30). 
Een juk kennen we nog wel maar het komt niet 
meer voor in ons dagelijkse leven. Om een juk te 
zien moet je naar Openluchtmuseum Erve Kots. Of 
naar de kaasmarkt in Alkmaar, als die na corona 
weer gehouden wordt. Ik moet ook denken aan de 
Willibrordprocessie, jaarlijks in september in Utrecht 
en die ook dit jaar niet gehouden wordt. De 
draagstokken van de baar, waarop de reliekschrijn 
van Sint Willibrord is geplaatst, zijn voorzien van 
kussentjes. Want draagstokken gaan na een tijdje 
pijnlijk op de schouders drukken. Net zoals een juk. 
Een juk heeft voor ons een negatieve betekenis 
gekregen. Wanneer iemand emotioneel zwaar aan 
iets tilt, onder een probleem gebukt gaat, dan 
noemen wij die last een juk. Je ziet die persoon 
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soms letterlijk gebogen lopen alsof iets zwaars hem op de nek zit. Zo’n juk wil je 
graag afwerpen, zodat je weer vrij en onbezwaard kunt leven. 
Jezus gebruikt in dit evangeliegedeelte het juk niet in negatieve zin. Want op zich 
is een juk een heel nuttig voorwerp. Met behulp van een juk kun je mooi 
uitgebalanceerd lopen, links en rechts, je blijft in evenwicht en kunt een flinke last 
versjouwen. Jezus biedt ons ‘zijn juk’ aan. Hij zegt als het ware: “Heb je zware 
lasten te dragen? Gebruik dan Mijn juk, dat draagt makkelijker. Mijn juk is zacht”. 
Er zitten denkbeeldig op dit juk kussentjes. 
De meesten van ons hebben wel iets te dragen in hun leven. Ieder van ons. Het 
leven kent zijn lasten. Die hangen samen met onze kwetsbaarheid, met ons 
samenleven en met de gebrokenheid van mijn bestaan. Sommige lasten kunnen 
we gelukkig wegnemen. Andere lasten moeten wij dragen en verdragen. Ze zijn in 
zekere zin onontkoombaar. 
De vraag is: Hoe kan ik onontkoombare lasten dragen? Jezus geeft ons een 
hulpmiddel: zijn juk. Wat is dat juk van Jezus? Hij zegt iets heel belangrijks: “Ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart”. Zachtmoedigheid en nederigheid. Daarmee 
heeft Jezus zelf de lasten gedragen en Hij beveelt ons aan ook met dát juk onze 
lasten te dragen. Het ene stuk van het juk is de zachtmoedigheid en het andere de 
nederigheid. Ons probleem vaak: wij reageren spontaan op de lasten van ons 
leven omgekeerd. Dat is ook begrijpelijk. Op lasten reageren we vaak met een 
hard gemoed en met opstandigheid. Maar daardoor worden lasten juist zwaarder. 
Boosheid, ontkenning, teleurstelling en wraak zijn uitingen van een hard gemoed. 
Jezus leert ons om de onontkoombare lasten van het leven te dragen in eenheid 
met Hem. Dat draagt lichter. 
Misschien is dit een gedachte om te overwegen in deze periode? 
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wens ik u voor de 
zomermaanden rust en verlichting toe en dat u zich door de liefde van de Heer 
gedragen weet. 
Pastoor H.A.M. de Jong  

 
 

UPDATE PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
PER 26 JUNI 2021 

 

inds 26 juni 2021 is het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeen-
komsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte 

van het kerkgebouw, rekening houdend met de anderhalve meter-opstelling. 
Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
 

Reserveren en aanmelden 
Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen 
dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf 
gereserveerd te worden Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen 
worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het 
kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat 
aanmelden kort vóór de viering aan de deur. Het heeft echter onze voorkeur dat 
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iedereen zich van tevoren aanmeldt om een goede doorstroming aan de deur te 
bevorderen. Het registreren van alle aanwezigen blijft dus verplicht. 
 

Muzikale en vocale medewerking 
Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan. Koorzang (repeteren en zingen 
tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits: 
 er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet 

achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie;  
 de ruimte waar wordt gerepeteerd wordt 24 uur per dag geventileerd en vóór 

de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt 
gespuid; 

 er tijdens het spuien/luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als 
dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter 
elkaar zitten tijdens het spuien/luchten. 

Alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles die nageleefd dienen  
te worden zijn te vinden op: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-
kader#extra-aandachtspunten-voor-koren-en-zangensembles en 
https://lci.rivm.nl/koren-zangensembles 
 
 

██████ VIERINGEN EN ACTIVITEITEN ██████ 
 

In dit rooster zijn alleen vieringen opgenomen in de voormalige St. Paulusparochie 
(Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen) en de 
vieringen in Lichtenvoorde (het 2e eucharistisch centrum van de parochie). 
Een compleet overzicht van vieringen in de parochie HH. Paulus en Ludger vindt u 
op de parochiewebsite (www.paulus-ludger.nl) onder de menukeuze “Vieringen”. 
 

De weekendvieringen in Eibergen, de dichtstbijzijnde kerk met weekendvieringen, 
worden vet weergegeven. 
 

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo zijn te volgen (en 
terug te kijken) via www.kerkdienstgemist.nl. 
 
za 3-7 16:00 Groenlo Doopviering Pastoor H. de Jong 
za 3-7 19:00 Eibergen Woord- en 

Communieviering 
Diaken C. Peters 

zo 4-7 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 4-7 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 4-7 11:00 L'voorde Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 6-7 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 7-7 09:30 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 9-7 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 
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vr 9-7 19:00 Rekken Eucharistieviering 
Onttrekking aan de 
Eredienst 
(besloten viering) 

Pastoresteam 

      

za 10-7 16:00 L'voorde Doopviering Pastoor H. de Jong 
za 10-7 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 11-7 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 11-7 11:00 L'voorde Woord- en Comm.viering Past. w. C. Roetgerink 
zo 11-7 11:30 Groenlo Doopviering Pastoor H.de Jong 
di 13-7 09:00 Groenlo Ochtendgebed 

08:30 Rozenkrans bidden 
Werkgroep 

wo 14-7 14:00 L'voorde Eucharistieviering 
Middag v.d. gebedsgroep 

Pastor P. Tilma 

wo 14-7 19:00 Groenlo Taizé viering Werkgroep 
vr 16-7 09:00 Groenlo Woord- en gebedsviering 

08:30 Aanbidding 
Diaken C. Peters 

      

za 17-7 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep 
za 17-7 19:00 Eibergen Woord- en 

Communieviering 
Past. w. C. 
Roetgerink 

zo 18-7 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
zo 18-7 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 18-7 11:00 L'voorde Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
vr 23-7 09:00 Groenlo Woord- en gebedsviering 

08:30 Aanbidding 
Past. w. C. Roetgerink 

      

za 24-7 19:00 Beltrum Woord- en Comm.viering Past. w. C. Roetgerink 
zo 25-7 09:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
zo 25-7 11:00 L'voorde Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
wo 28-7 19:00 Groenlo Taizé viering Werkgroep 
vr 30-7 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Past. w. C. Roetgerink 

      

za 31-7 19:00 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Diaken C. Peters 

zo 1-8 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pater F. Bomers 
zo 1-8 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 1-8 11:00 L'voorde Eucharistieviering Pater F. Bomers 
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di 3-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H.de Jong 

wo 4-8 09:30 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 5-8 09:00 Eibergen Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 

vr 6-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

      

za 7-8 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 8-8 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 8-8 11:00 L'voorde Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 10-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 11-8 19:00 Groenlo Taizé viering Werkgroep 
vr 13-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 

      

za 14-8 19:00 Beltrum Eucharistieviering 
Patroonsfeest 

Pastoor H.de Jong 

    
Maria Tenhemelopneming 

 

zo 15-8 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 15-8 10:30 Neede Woord- en 

Gebedsviering 
Werkgroep 

zo 15-8 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 15-8 11:00 L'voorde Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 17-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 18-8 09:30 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 19-8 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 20-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 

      

za 21-8 19:00 Beltrum Woord- en Comm.viering Diaken C. Peters 
zo 22-8 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 22-8 11:00 L'voorde Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 24-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 25-8 19:00 Groenlo Taizé viering Werkgroep 
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vr 27-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

      

zo 29-8 09:30 Groenlo Eucharistieviering 
(2e collecte MIVA) 

Pastoor H.de Jong 

zo 29-8 11:00 L'voorde Eucharistieviering 
(2e collecte MIVA) 

Pastoor H.de Jong 

di 31-8 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H.de Jong 

 
 
 

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Overleden: 
21-03 Dhr. H.A. Bauhuis, Meijersweg 50, 87 jaar 
16-06 Mevr. A.B.M. Winkelhorst-Lubberdink, verz.huis De Meergaarden Eibergen 
 v/h Es 40-02 Neede, 92 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. J.B. Emaus, Meijersweg 8 naar Ruwenhofstraat 1/24 
 

███ NIEUWS VAN DE BEHEERCOMMISSIE ███ 
 

 

Beste parochianen, 
 

Het is een zware tijd geweest voor ons allen. De corona pandemie heeft voor  
velen van u een grote invloed gehad op uw leven en welzijn. Gelukkig hebben we 
kunnen horen dat er binnen afzienbare tijd weer wat meer openheid in gaat komen 
met de nodige voorzichtigheid.    
Ondanks de beperkingen door de corona is er op de achtergrond hard gewerkt aan 
de  invulling van de diverse werkgroepen binnen het parochiebestuur en de lokale 
beheercommissies (voorheen locatieraad). 
In de vorige Binding heeft u al kunnen lezen over de plannen van het nieuwe 
parochiebestuur HH. Paulus en Ludger. Er zijn werkgroepen samengesteld die 
samen met het parochiebestuur en de lokale leden van de beheercommissies er 
zorg voor gaan dragen dat u, de parochianen, op de juiste manier worden 
geïnformeerd over de diverse taken, die binnen de parochie HH Paulus en Ludger 
zullen gaan werken. Zo gaan dingen veranderen wat betreft de manier waarop u 
zult worden geïnformeerd.  
 

Binding 
Het lokale parochieblad, voor- en van de Needse geloofsgemeenschap zal rond 
begin juli bij u worden bezorgd door de wijkraden. Dit is de laatste uitgave van 
Binding. 
Vanaf september zal er 5x per jaar een centraal parochieel nieuwsblad worden 
uitgebracht. 
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Hierin, en in de digitale nieuwsbrief, kunt u ook lezen wat er in de locatie Neede 
aan nieuws te melden is. 
Hoe het blad en de nieuwsbrief eruit gaan zien zal u in de eerstvolgende uitgave 
van de digitale nieuwsbrief worden gemeld. Deze is te vinden op de website van 
de HH. Paulus en Ludger (www.paulus-ludger.nl). 
 

Ook zal in Neede de verspreiding van het (gratis) papieren parochieblad niet meer 
zomaar op elk adres zijn. Dit om niet onnodig veel drukwerk te laten uitvoeren en 
om de vrijwilligers hierdoor minder te belasten. 
Graag horen wij van u of u het nieuwe papieren parochieblad wenst te ontvangen. 
Dat kunt u aangeven via het formulier op de achterzijde van deze Binding. 
Er zal nog een verspreidingsschema komen. Deze kan u binnenkort zien op de 
parochiewebsite. 
Wanneer u vragen heeft over de nieuwe opzet van de parochiebladen kunt u op de 
woensdagmorgen tijdens de openstelling van de kerk terecht in het Achterhuis 
tussen 9.30 en 11.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om even langs te komen 
mag u bellen naar de onderstaande telefoonnummers: 0545-286835 
(locatiesecretariaat) of 06-20994297 (dhr. H Holtkamp). Uiteraard mag u ook een 
mail versturen naar de beheercommissie: neede@paulus-ludger.nl. 
 

Op alle woensdagen van 9.30 t/m 11.00 uur zal het Achterhuis en de Kerk 
voorlopig nog open blijven. Op deze dagen is de kerk ook open voor diegenen die 
een kaarsje willen opsteken, of een moment voor zichzelf willen voor een 
persoonlijk gedachte. 
 

Nieuwe regeling parochienieuws 
Vanaf 1 september zal er 5 x per jaar een nieuw centraal parochieblad verschijnen 
en 11 x per jaar een digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief verschijnt op elke 
1e dag van de maand (behalve in augustus). 
Er bestaat de mogelijkheid om in beide bladen nieuws te plaatsen over de locatie 
Neede. Op welke manier dit mogelijk wordt, zal u zo spoedig mogelijk worden 
uitgelegd via de al bestaande digitale nieuwsbrief van de parochie. 
Deze beide publicaties zullen een aanvulling zijn op elkaar. Hiermee wil de parochie 
voorkomen dat zaken dubbel worden vermeld. 
De overige informatie kunt u via de website van de HH. Paulus en Ludger vinden. 
Hierin vindt u ook de nodige informatie over de locatie Neede en de andere 
locaties van de parochie HH. Paulus en Ludger.  
 

Wat kunt u zelf regelen 
Wilt u zelf deze info blijven volgen, en u bent in het bezit van een computer, tablet 
of mobiel, dan kunt u zich via de website van de parochie de HH. Paulus en Ludger 
(www.paulus-ludger.nl) zelf abonneren op de digitale nieuwsbrief. Op de website 
staat rechts een groene knop om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Klik 
hierop en vul de gevraagde gegevens in. Na het invullen ontvangt u een e-mail dat 
u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Klik hierop ter bevestiging. 
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Paulus Noord 
Wat betreft de ontwikkeling voor de oprichting van HH Paulus en Ludger Noord, 
heeft corona behoorlijk op de rem getrapt. Te zijner tijd zal deze werkgroep weer 
bij elkaar komen om te kijken wat er met de huidige wetenschap nog mogelijk is 
om deze te realiseren.  
 

Herbestemming kerk 
In de laatste Binding heeft kunnen lezen dat er al enkele kerken zijn onttrokken 
aan de goddelijke eredienst. Ook de kerk in Neede, Onze Kerk, zal daar helaas niet 
aan ontkomen. 
Op 1 januari 2026, is de datum waarop dit uiterlijk zal moeten zijn gebeurd. 
Tot die tijd is er de mogelijkheid om met een plan te komen om de kerk te 
behouden voor Neede en haar bevolking. Dit is inclusief de mogelijkheid om als 
geloofsgemeenschap in de ruimste zin van het woord gebruik te mogen en kunnen 
maken van de Kerk en Het Achterhuis, om samen te komen voor een gesprek of 
een gebed.  
Werkgroep ‘De Kerk’ die hier momenteel druk mee bezig is, heeft haar plannen 
reeds kenbaar gemaakt bij het parochiebestuur. Daar zijn ze in goede orde is 
ontvangen. Werkgroep ‘De Kerk’ heeft een tweetal presentaties gehouden voor de 
commissie van de parochie inzake hergebruik/verkoop kerken. Ook zij zullen onze 
steun en vertrouwen nodig hebben. 
Werkgroep ‘De Kerk’ heeft met ondersteuning en visie van de lokale 
beheercommissie duidelijk in haar plannen kenbaar gemaakt wat zij met het 
kerkcomplex willen gaan doen. U heeft in vorige uitgaven van Binding al wat 
kunnen lezen over deze plannen.  
Nog even kort uitgelegd, het houdt in dat de Werkgroep ‘De Kerk’ de huidige 
activiteiten in het Achterhuis wil handhaven en uitbreiden. Op kerkelijk gebied zal 
de mogelijkheid blijven om er een woorddienst te organiseren, wat inhoudt dat er 
wel vrijwilligers nodig zijn die dit kunnen voorbereiden en uitvoeren.  
Helaas zijn eerdere toezeggingen ten aanzien van de overname, door een 
veranderd beleid van het Bisdom Utrecht achterhaald. Het bisdom is een andere 
procedure gaan volgen ten aanzien van de mogelijkheid kerkgebouwen over te 
nemen. De economische waarde van de gebouwen vormt nu het uitgangspunt. 
Ondanks deze beleidswijziging heeft de Werkgroep ‘De Kerk’ er het volste 
vertrouwen in dat, met de medewerking van de lokale gemeenschap en het 
parochiebestuur, een goed resultaat kan worden behaald naar ieders tevredenheid. 
Wat inhoudt dat zij het kerkcomplex weer een bestemming wil geven van en voor 
Neede. 
Uw betrokkenheid met Neede en de kerk is natuurlijk de sterk bepalende factor 
voor het in stand houden van de geloofsgemeenschap Neede. Er zal dan minimaal 
een beheercommissie moeten blijven functioneren, het liefst een beheercommissie 
bestaande uit een voorzitter-secretaris en budgethouder. De beheercommissie  
wil in samenwerking met de Werkgroep De kerk aan de kerk en het Achterhuis een 
zo breed mogelijk sociale en culturele invulling geven. 
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Spreekt u deze doelstelling aan en vindt u dat u als parochianen van de Needse 
Katholieke kerk het belangrijk dat deze voor Neede en van Neede zal kunnen 
blijven bestaan? Laat het ons weten, alleen samen kunnen wij veel voor elkaar 
betekenen. 
Laten wij er voor zorgen dat onze jeugd hierdoor wordt gemotiveerd om met ons 
mee te denken. 
 

Kerkhof 
De werkzaamheden ten behoeve van ons kerkhof zullen voorlopig doorgaan. Voor 
vragen hierover bestaat altijd de mogelijkheid om deze te stellen, voorlopig nog op 
de woensdagmorgen in het Achterhuis, tussen 9.30 -11.00 uur. 
 

Tot slot 
De afgelopen jaren hebben wij en u als parochianen van de locatie Neede kunnen 
en mogen vertrouwen op alle vrijwilligers, en dat waren er velen van u, zonder 
deze groep mensen zou onze locatie al niet meer hebben bestaan. 
Sinds de fusie van de parochies St Paulus en de HH Ludger uit Lichtenvoorde op 1 
januari 2021 is er veel werk verzet. Helaas zijn er ook vele zaken veranderd; voor 
de een in positieve zin en voor de andere een teleurstelling. Al met al zijn sommige 
dingen, ondanks corona, in een stroomversnelling gekomen. 
De huidige beheercommissie wil langs deze weg allen heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Wij hopen, als de corona regelingen het toelaten, hier op een later 
moment op terug te komen. 
 

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
Namens de beheercommissie, 
Fons Kox, voorzitter 
 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

VRAGEN 
 

Ik vroeg om kracht 
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. 
 

Ik vroeg om wijsheid 
en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen. 
 

Ik vroeg om voorspoed 
en God gaf me hersenen en spieren om mee te werken. 
 

Ik vroeg om moed 
en God gaf me gevaren om te overwinnen. 
 

Ik vroeg om liefde 
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. 
 

Ik kreeg niets waarom ik vroeg. 
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had. 

Pater Damiaan  
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██████ NIEUWS UIT DE PAROCHIE ██████ 
 

TERUGBLIK OP DE EERSTE COMMUNIE 
 

et grote dankbaarheid en vreugde geven we u kennis van …” inspirerende 
en enthousiaste communievieringen 2021. 

 

Deze zin stond ooit vaker op geboortekaartjes en klinkt voor ouderen wellicht 
vertrouwd en voor jongeren ouderwets in de oren…  en dat is precies wat we 
ervaren hebben: we kijken dankbaar terug op inspirerende en eigentijdse vieringen 
met een inhoud die traditioneel en door de eeuwen heen beproefd is. Rituelen, 
verhalen en gebeden die mensen al eeuwenlang van waarde zijn gebleken en gaan 
over onze relatie met God. Met de veelvuldigheid van God, want het was 
wereldwijd ook nog eens Drievuldigheidsweekend. Een begrip dat je theologisch 
kunt duiden, maar waar je een leven lang voor nodig hebt om de diepte daarvan 
te kunnen peilen. 
En zo is het ook voor de kinderen. We leren ze de vaste gebeden, Onze Vader en 
Wees Gegroet en enkele kernzinnen uit de liturgie. We bespreken in de 
voorbereidingstijd twee verhalen uit het Oude Testament en vier verhalen uit het 
Nieuwe Testament, waaronder twee wonderverhalen. Deze worden op de leeftijd 
van de communicantjes, de zogenaamde intuïtieve-projectieve geloofsfase, nog 
geheel en al opgenomen als ‘wat goed dat Jezus dat kan’. Wauh super! Meer 
kritische vragen komen later als ze vormeling zijn geworden. Kinderen tot een jaar 
of 8-9 maken snel contact met hun onderbewuste. Daarom bieden we tijdens de 
voorbereidingen de inhoud op verschillende wijzen aan: in de persoonlijke 
ervaring, door verhalen en plaatjes/beeldmateriaal, of door gelovige mensen in de 
omgeving. Ouders, opa’s en oma’s en de thuissituatie zijn daarbij heel belangrijk. 
Het werkboek is dan slechts een hulpmiddel. Een hulpmiddel waarmee enthousiast 
thuis gewerkt is. Sommige kinderen waren zelfs zo enthousiast dat thuis 
vooruitwerken in coronatijd. Het contact met de ouders was laagdrempelig en 
vertrouwd. Betrokken ouders voelden zich gelukkig vrij om te mailen, te appen of 
anderszins contact te zoeken.  Regelmatig ontvingen zij ouderbrieven en/of digitaal 
materiaal ter ondersteuning. Door het werken in kleinere groepen was er meer 
interactie. We vinden het belangrijk om de kinderen te kennen. 
 

De eucharistievieringen waren digitaal. 
Alle teksten stonden op het grote 
scherm, waardoor iedereen actief kon 
meelezen en meedoen. Het niet zelf 
mogen zingen konden we oplossen 
door liederen met filmpjes te laten zien 
en horen, die de inhoud van het liedje 
nog eens versterken. 
 

We zijn blij met de positieve feedback 
van parochianen die verbonden waren 

“M 
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via de livestream en van de ouders zelf. Ondanks Covid-19 en de beperkingen 
hebben gezinnen toch gezamenlijk kunnen vieren met maximaal acht personen per 
familie.  Door de vrijwilligers in de locaties Groenlo en Lichtenvoorde moesten wel 
een paar stapjes bijgezet worden om alles in goede banen te leiden, maar onze 
complimenten voor de kosters, coronateams,  acolieten en andere vrijwilligers die 
hierbij betrokken waren. Iedereen is hartelijk ontvangen en de zaken waren lokaal 
goed verzorgd. Een prettige samenwerking en onderling vertrouwen is heel veel 
waard. 
 

De kinderen hebben mogen ervaren dat er iets bijzonders gebeurd is: we zijn blij 
dat het gelukt is om onze jongste parochianen iets van geloof te laten ervaren. 
Niet alles begrijpen ze, maar geloven is ook een lange zoektocht. Ze hebben nog 
een leven lang voor zich. 
 

Hartjes waren het centrale thema: begonnen met Valentijnsdag en afgesloten door 
de liefde, genade en goedheid van God met het ontvangen van hun eerste heilige 
hostie. Blijf dit doen! dat is de titel van het project en tevens een uitnodiging. Uit 
enkele gezinnen ontmoeten we nog een oudere broer of zus in de komende weken 
in de voorbereidingen op het heilig Vormsel. We hopen een band te kunnen 
opbouwen met deze jonge gezinnen die samen willen zoeken in geloof. 
 

De drie vieringen zijn terug te kijken via kerkdienstgemist.nl: 
 Groenlo, zaterdag 29 mei, 16.00 uur met twaalf communicantjes 
 Lichtenvoorde, zondag 30 mei, 13.00 uur met acht communicantjes 
 Lichtenvoorde, zondag 30 mei, 15.00 uur met zeven communicantjes 
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie HH. Paulus en Ludger, 
Carla Roetgerink, pastoraal werkster 
  

 
 

TERUGBLIK OP HET VORMSEL 
 

re You Ready?" Dat was de grote vraag bij het begin van het weekend van 
de  vormselvoorbereiding (4, 5 en 6 juni). 

En dat waren ze! Zestien jongens en meisjes van onze HH. Paulus en 
Ludgerparochie. Deze jongeren durven het aan om de laatste van de drie initiatie 
sacramenten te ontvangen, het H. Vormsel. Hiermee zeggen ze zelf 'Ja' om een 
actieve relatie met God op te bouwen. 
 

De eerste stap, het Doopsel, die veelal door de ouders van de Vormelingen al is 
gezet vlak na de geboorte, mogen ze nu zelf bevestigen door deze Doopbelofte nu 
zelf te hernieuwen en uit te spreken. Hierbij mogen ze zich gesteund weten door 
de H. Geest, de Trooster en Helper die ze altijd nabij wil zijn. 
 

In het voorbereidingsweekend van 4, 5 en 6 juni waar we gastvrij werden 
ontvangen door de locatie in Beltrum, hebben de jongeren zich, samen met de 
vormselwerkgroep en het Are You Ready team, verdiept in de betekenis van het H. 
Vormsel. Wat kun je met de Heilige Geest? Wat is de Heilige Geest? 
De gaven van de Geest zijn bedoeld om ons te sterken tot geestelijke 
volwassenheid. Ze maken Gods kinderen geestelijk sterk, gezond en vruchtbaar. 

“A 
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De gaven van de Geest zijn letterlijk geschenken, die je niet kunt verdienen. Je 
ontvangt ze voor niets. Het enige wat je hoeft te doen is je hart open te stellen 
voor deze gaven zodat God zijn werk kan doen. Met heel je hart 'ja' zeggen om 
samen met God je verdere leven op weg te gaan. 
Als je volmondig kan antwoorden door de gaven van de H. Geest te ontvangen zal 
je ook resultaat zien. De apostel Paulus noemt het ’De Vruchten van de Geest': 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en trouw, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Al deze vruchten zal je ontvangen als je Gods 
gaven wilt ontvangen. 
 

Dit weekend is voor iedereen een geschenk geweest. We hebben in een fijne sfeer 
elkaar leren kennen. Tijdens dit weekend hebben we, door samen te bidden, te 
luisteren, te sporten, te eten en (zeker niet op de laatste plaats) door heel veel 
plezier met elkaar te hebben, mogen ontdekken hoe de H. Geest werkzaam is voor 
ieder van ons. Het weekend hebben we af mogen sluiten met een Eucharistie-
viering in de OLV ten Hemelopneming kerk te Beltrum. Hier hebben we God 
gedankt voor een mooi en zegenrijk weekend samen en konden de kinderen 
volmondig zeggen: ”We Are Ready”! Klaar om op 12 juni het H. Vormsel te 
ontvangen. 
 

Op een zonovergoten zaterdagavond 12 juni konden de jongeren in een informele 
sfeer voorafgaand aan de viering kennis maken met de Vormheer Mgr. 
Hoogenboom. Om 19.00 uur was het dan eindelijk zover en mochten de jongeren  
in een prachtig 
versierde 
Calixtusbasiliek 
in Groenlo, met 
de steunende 
hand van hun 
ouders op de 
schouder, zelf 
de stap naar 
voren zetten om 
gezalfd te 
worden met de 
gave van de H. 
Geest. 
Zestien zelfverzekerde jongeren die er klaar voor zijn om de relatie met God verder 
te verdiepen. Als parochie willen we deze jongeren van harte feliciteren en veel 
zegen toewensen in hun verdere leven. 
 

Ben je na het lezen van het bovenstaande nieuwsgierig geworden? In het weekend 
van 12, 13 en 14 november gaan we met een nieuwe groep jongeren de uitdaging 
aan door te vragen: "Are you ready?" Houd de website in de gaten voor meer 
informatie. 
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KERKELIJKE AFSCHEIDSVIERINGEN BLIJVEN MOGELIJK 
 

n onze parochie zijn dit voorjaar twee kerken aan de eredienst onttrokken (in 
Vragender en Bredevoort). Ook in andere locaties zullen kerken gaan sluiten. In 

die kerken gaan leden van het pastoraal team niet meer voor in weekendvieringen.  
 

Zolang een kerk niet is onttrokken aan de eredienst, is het nog wel mogelijk om er 
bijvoorbeeld een kerkelijke afscheidsviering te houden. Onze parochie biedt diverse 
mogelijkheden voor een waardig en persoonlijk afscheid van een dierbare 
overledene. 
 

Uitvaarten in de Parochie HH. Paulus en Ludger 
In onze parochie gaan zowel pastores als geschoolde parochiële vrijwilligers voor in 
uitvaartvieringen. 
 

Verzoek voor een kerkelijke uitvaartviering 
Het verzoek komt via de uitvaartverzorger binnen bij de uitvaartcoördinator van de 
parochie. De uitvaartcoördinator regelt een kerkelijke voorganger. Deze 
voorganger neemt contact op met de nabestaanden om de viering voor te 
bereiden. 
 

Vieringen rond afscheid 
De volgende kerkelijke vieringen behoren tot de mogelijkheid: 
Avondwake 
Deze viering van woord en gebed is een voorbereiding op het definitieve afscheid 
en wordt gehouden op de vooravond van de uitvaart. 
Uitvaartvieringen 
Uitvaartviering in de kerk of in een crematorium voorafgaande aan de begrafenis 
of crematie. 
- Uitvaartviering overdag 
- Uitvaartviering ’s avonds 
- Viering in het crematorium of elders 
- Alleen een korte plechtigheid op de begraafplaats 
- Korte plechtigheid bij het bijzetten van een urn of uitstrooien van de as 
 

Goed om te weten 
Pastores gaan niet voor in avondvieringen, parochiële vrijwilligers wel. 
Bij kerkelijke vieringen behoort ook een gedachteniskruisje, misintenties en waar 
gebruikelijk het luiden van de kerkklok. 
 

Niet-kerkelijke vieringen 
Bij afscheidsvieringen die niet kerkelijk zijn, komt er geen gedachteniskruisje en 
zijn er ook geen misintenties gedurende een bepaalde tijd. Wel kunnen 
nabestaanden zelf een intentie opgeven bij het secretariaat van de kerk waar de 
intentie gelezen wordt. Wel kan er op verzoek geluid worden in de 
gemeenschappen waar dit een gewoonte is. 
Namens het parochiebestuur, 
Betsy Hummelink (portefeuille Gemeenschappen) 

 

I 
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ONTTREKKING KERK REKKEN AAN DE GODDELIJKE EREDIENST 
 

p 21 mei 2021 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, 
het decreet uitgevaardigd om de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum te 

onttrekken aan de goddelijke eredienst. Het decreet is een gevolg van het 
voorgenomen beleid van het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger, zoals 
neergelegd in het bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Dit decreet is inmiddels 
definitief geworden. 
Op vrijdag 9 juli, de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum, is om 19.00 uur 
de laatste eucharistieviering waarin de kerk in Rekken aan de eredienst wordt 
onttrokken. Deze besloten viering, waarin het pastorale team voorgaat, is alleen 
toegankelijk voor genodigden. De viering is via een live-stream wel te volgen. Meer 
informatie daarover zal op de parochiewebsite worden gepubliceerd. 
 

 

███ NIEUWS VAN HET INLOOPHUIS NEEDE ███ 
 
 
 

WE ZIJN WEER OPEN! 
 

a ruim 7 maanden gesloten te zijn geweest, gingen op donderdag 17 juni jl. 
eindelijk de deuren van het Inloophuis Neede weer open. In die 

tussenliggende maanden hebben onze vrijwilligers telefonisch contact gehouden 
met onze vaste gasten. 
 

Het inloophuis is elke donderdagochtend open van 10 tot 
12 uur. Voor uw eigen gezondheid en die van onze 
vrijwilligers gelden nog steeds de basisregels om 
verspreiding van Corona te voorkomen: handen wassen, 
1,5 meter afstand houden en testen bij klachten. We 
mogen gelijktijdig maximaal 12 bezoekers ontvangen. 

 

Dorpskamer 
U heeft wellicht ook gehoord dat Neede en Eibergen een “dorpskamer” krijgen. Dit 
is een pilotproject van de gemeente Berkelland. Zij heeft de Stichting Stadskamer 
uit Doetinchem (www.stadskamer.com) opdracht gegeven voor het opzetten van 
een laagdrempelige inloopvoorziening. In Neede komt deze in Natuurpark 
Kronenkamp en in Eibergen in de bibliotheek (tegenover de Oude Mattheüs). 
Hiervoor heeft de Stichting Stadskamer twee beroepskrachten aangetrokken die dit 
vanaf augustus gaan opzetten. 
Als Inloophuis Neede zijn we blij dat de gemeente Berkelland de noodzaak inzien 
van zo’n voorziening. De nieuwe “dorpskamers” zullen veel meer dagdelen open 
zijn dan het Inloophuis Neede. We zien de dorpskamer als een waardevolle 
aanvulling van het aanbod. 
Mensen die toch al een klein sociaal netwerk hadden zijn door alle Covid-19 
maatregelen nog meer op zichzelf teruggeworpen. We hopen dat het lukt om hen 
te activeren om de stap te zetten naar de inloopvoorzieningen. Het Inloophuis 
Neede bestaat al sinds 2015 en we delen graag onze ervaringen met de nieuwe 
medewerkers van de “dorpskamer”. 

O 

N 
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Toekomst 
Het Inloophuis Neede is gevestigd in het Achterhuis. Onduidelijk is nog hoe lang 
we nog over die mooie ruimte kunnen beschikken. Dat zal ook afhangen van de 
partij die de kerk en het Achterhuis gaat kopen. We wachten de ontwikkelingen af. 
Komt tijd, komt raad… 
Namens het Inloophuis Neede, 
Gerard Bartels, coördinator 
 

 

██████ NIEUWS UIT DE OECUMENE ██████ 
 
 
 
 
 
 

OUDERENDIENSTEN STARTEN WEER IN SEPTEMBER 
 

nlangs heeft het crisisteam van de Protestantse Gemeente van Neede 
besloten dat er weer gelegenheid is voor gemeenteleden om de kerkdiensten 

fysiek bij te wonen. 
Daar de maandelijkse Ouderendiensten - een aanbod van de gezamenlijke kerken 
in Neede - in de Grote Kerk plaatsvinden, is ook over een mogelijke start hiervan 
gesproken. 
In verband met het feit dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers redelijk hoog 
is en de gezondheid kwetsbaar kan zijn, hebben we besloten met deze diensten 
nog even te wachten tot de situatie rond de coronabeheersing zoveel als mogelijk 
stabiel is. 
De bedoeling is in september hiermee weer te starten en dat zal dan, zoals 
gewoonlijk, de laatste vrijdag van de maand zijn. 
Inmiddels rijdt de Vlearmoesbus weer en we hopen natuurlijk dat er ook weer 
vrijwilligers bereid zijn de mensen te begeleiden. 
Verdere informatie zal tezijnertijd bekend gemaakt worden via de media en 
uitnodigingen aan de zorgcentra. 
We zijn dankbaar voor de mogelijkheid elkaar op deze wijze weer te kunnen 
ontmoeten! 
Ineke Nijland (9 juni 2021) 
  

 
 

PKN NEEDE ZAMELT MAANDELIJKS IN VOOR DE VOEDSELBANK 
 

lke eerste zondag van de maand kunnen boodschappen worden aangebracht 
in het voorportaal van de Grote Kerk, onder de toren. Ook staat er dan een 

(melk)bus waarin geldelijke bijdragen kunnen worden gedaan. Van collecte-
opbrengsten worden regelmatig boodschappen gekocht door de werkgroep die 
regelt dat dit bij het centrale inzamel- en verdeelpunt in Lichtenvoorde terecht 
komt. 
 
Contactpersoon van 
de PKN Neede: 
Luppo Nobbe 
(tel. 0545-291119) 

O 

E 



16 – juli – augustus 2021 

 

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

LAATSTE UITGAVE VAN BINDING 
 

at schrijf je als redactie in het allerlaatste nummer dat je samenstelt? Want 
natuurlijk kunnen we niet voorbij gaan aan het verdwijnen van een blad dat 

zestig jaar geleden het levenslicht zag. Het eerste nummer verscheen in juli 1961. 
 

We gaan niet terugblikken op 60 jaar Binding. In 2012, bij het verschijnen van de 
50e jaargang, hebben we namelijk al een speciale jubileumeditie* gemaakt. Voor 
ons was het samenstellen daarvan een bijzondere reis door de tijd, die ook de 
veranderingen in onze kerk goed zichtbaar maakte. 
 

Wat er sindsdien is gebeurd, is waarschijnlijk wel bekend. In 2012 waren we net 
onderdeel geworden van de St. Paulusparochie die op 1 januari van dit jaar weer is 
gefuseerd met de St. Ludgerparochie tot de nieuwe parochie HH. Paulus en 
Ludger. Als redactie merkten we dat het aandeel lokaal (Needs) nieuws in Binding 
verhoudingsgewijs steeds kleiner werd. Een begrijpelijke ontwikkeling, zeker met 
het vooruitzicht dat de kerk in Neede gesloten zal worden. 
 

Vanaf het begin staat achter 
de letters ‘Binding’ een 
ketting, als symbool voor de 
band tussen de kerk en de 
parochianen en tussen de 
parochianen onderling die het 
parochieblad graag wil helpen 
versterken. Als redactie 
hebben we hier graag aan 
bijgedragen. We spreken ook 
onze waardering uit voor alle 
werkgroepen die kopij 
hebben aangeleverd voor 
Binding. Uiteraard bedanken 
we ook het locatiesecretariaat 
en de wijkraadsleden voor 
jullie medewerking aan de 
verspreiding van Binding. 
 
*Deze jubileumeditie is te 
lezen via de website 
www.paulus-ludger.nl. 
Klik op ‘Neede’ en dan op 
‘Mededelingen’. 
Ga naar het onderwerp 
‘Binding’, klik op ‘Lees 
meer…’ en kijk bij jaar 2012. 

W 
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HOE GAAT HET NU VERDER…? 
 

aar las u al iets over in het bericht van de beheercommissie Neede, eerder in 
deze Binding. 

 

De parochie kent al sinds 2017 een digitale nieuwsbrief die op de 1e van elke 
maand wordt verstuurd per e-mail (alleen niet op 1 augustus). Hier zijn ruim 150 
parochianen uit Neede op geabonneerd. Vanaf september krijgt die nieuwsbrief 
wel een andere vorm en een andere rol. 
Vanaf 1 september wordt het een nieuwsbrief voor het hele werkgebied van de 
parochie HH. Paulus en Ludger: Aalten, Beltrum, Bredevoort, Eibergen, Groenlo, 
Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Meddo, Neede, Rekken, Riet-
molen, Vragender, Winterswijk en Zieuwent. 
Verder komt alle informatie straks als een bijlage (PDF-bestand) en niet meer in 
het mailbericht zelf. In die bijlage staan ook altijd volledige artikelen (waardoor 
een “Lees verder…” die verwijst naar de website niet meer nodig is). De bijlage is 
dus eigenlijk een digitaal parochieblad, waarin ook ruimte is voor berichten van alle 
locaties. De nieuwsbrief blijft maandelijks verschijnen (11x per jaar). 
Daarnaast komt er een gezamenlijk papieren parochieblad dat 5x per jaar 
verschijnt. Dit blad is aanvullend op de nieuwsbrief. 
Waar in de digitale nieuwsbrief is gericht op de actualiteiten en nieuwsberichten zal 
het papieren parochieblad zal meer themagericht zijn en interviews, achtergrond-
artikelen en dergelijke bevatten. 
 

Belangrijk: 
De digitale nieuwsbrief neemt eigenlijk de rol van Binding over. Als u zich alleen 
abonneert op het nieuwe papieren parochieblad en niet op de digitale nieuwsbrief, 
gaat u veel informatie mislopen! Ook van de locatie Neede. 
Het nieuwe papieren parochieblad zou u kunnen vergelijken met “Mezza”, de 
weekendbijlage van Tubantia: ook zonder die weekendbijlage blijft u op de hoogte 
van de actualiteiten, maar toch staan er verrassende en interessante artikelen in 
“Mezza” waardoor het toch een toegevoegde waarde heeft. Zo wil ook het nieuwe 
papieren parochieblad zijn: interessant, verrassend en inspirerend! Zout der aarde, 
licht der wereld… 
 

Hoe kunt u zich abonneren op het nieuwe papieren parochieblad en op 
de digitale nieuwsbrief? 
 

Abonneren op het papieren parochieblad 
Het nieuwe papieren parochieblad valt niet automatisch bij u in de bus! De beheer-
commissie Neede vraagt u om aan te geven of u voortaan het nieuwe papieren 
parochieblad wilt ontvangen. Lees ook het uitgebreide bericht in de rubriek ‘Van de 
beheercommissie’. 
Met het formulier op de achterkant van deze Binding kun u zich aanmelden als 
abonnee van het papieren parochieblad. 
Het eerste nummer van het papieren parochieblad verschijnt in de laatste week 
van augustus. U dient zich (i.v.m. het drukken) vóór 10 augustus te abonneren. 
 

D 
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Abonneren op de digitale nieuwsbrief 
Ontvangt u reeds de digitale nieuwsbrief? Dan hoeft u niets te doen. 
 

Ga anders zelf naar de parochiewebsite www.paulus-ludger.nl en klik rechts op de 
groene knop om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. 
U kunt zich dus niet aanmelden op de digitale nieuwsbrief bij de beheer-
commissie Neede, wijkhoofd of Binding-bezorger! 
 
Rest ons u een fijne zomervakantie te wensen en na de zomer veel leesplezier met 
de vernieuwde digitale nieuwsbrief en papieren parochieblad! 
Redactie Binding, 
Gerard Bartels en Thea Wijnands  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke verandering vraagt om gewenning… 
 
 
 

Mijn liefste wens: opnieuw geloven in de mens.  
Niet altijd wijzen op zijn falen, maar duizend malen weer herhalen dat hij een deel 
is van Gods plan. Daar wordt de wereld mooier van. 
 

Wanneer ik wel es niet bidden kan, voel ik acuut: ik mis iets, want ergens ben ‘k er 
zeker van, er moet iets zijn, er is iets. 
 

Het is geen vaag verlangen, het is geen hebberig wensen. 
Ik voel dat er iets eeuwig is, ik zie het aan de mensen 

Toon Hermans  
 
0 
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████████ UIT DE BRIEVENBUS ████████ 
 

PAULUSREIS NAAR MALTA, 4-11 OKTOBER 2021 
 

a de succesvolle reizen naar Griekenland, Malta en Israël staat er een nieuwe, 
volledig verzorgde Paulusreis op het programma. 

Van 4 tot en met 11 oktober gaan we opnieuw naar Malta. 
Deze keer beginnen we op Gozo, het kleine eiland bij 
Malta. We reizen in samenwerking met de oecumenische 
reisorganisatie Drietour. Ikzelf zal uw reisleider zijn. 
U kunt zich nog tot eind juli aanmelden bij em. pastoraal 
werker Simon Nagelmaeker (S.Nagelmaeker@gmail.com). 
Ik stuur u dan de details van de reis. 
Prijs: inclusief vervoer naar en van Schiphol ca. €1350,-. 
Voorwaarde: Goed kunnen lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Parochiesecretariaat HH. Paulus en Ludger 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@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) 
  06 -510 36 579  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. 
Kijk op www.inloophuisneede.nl voor meer informatie. 
 
 

Beheercommissie Neede ( neede@paulus-ludger.nl): 
Voorzitter Fons Kox Es 42-03  0545-286318 
Secretaris Sjaak Ots Höfteweg 24  06-26977730 
Kassier Daniël Mol Kremersweide 17  06-22852326 
   7478 DB Diepenheim 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39  0545-294044 
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20 – juli – augustus 2021 

 

DIT IS ECHT DE ALLERLAATSTE PAGINA VAN “BINDING”… 
 

aar zoals u kon lezen komt er na de zomer een nieuw (gratis) papieren 
parochieblad voor de hele parochie. U moet zich wel aanmelden als abonnee! 

 
 

Naam         : ____________________________________________________ 
 
Adres         : ____________________________________________________ 
 
PC / Plaats : ___________    _______________________________________ 
 
E-mail       : _____________________________________________________ 
 
Telefoon   : ____________________ 
 
Kruis aan wat van toepassing is: 
 

  Bezorg het nieuwe parochieblad 5x per jaar op bovenstaande adres 

  Ik haal het nieuwe parochieblad zelf af bij het Achterhuis 
 

 
Vul daarvoor de bovenstaande bon in en deponeer deze in de groene brievenbus 
bij de ingang van het Achterhuis of lever deze in bij het wijkhoofd. 
U mag de gegevens ook mailen 
naar neede@paulus-ludger.nl  

 
Abonneer u meteen zelf ook op de maandelijkse digitale nieuwsbrief. 
Ga daarvoor naar www.paulus-ludger.nl 
Klik rechts op de groene knop om u te abonneren. U hoeft alleen uw 
e-mail adres, naam en woonplaats te vermelden. 

 
 

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.paulus-ludger.nl 
 
 

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

 
 
 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 
 

  _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M 


