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ALLERZIELEN: GEDACHTENIS VAN ALLE 

OVERLEDEN GELOVIGEN 
2 november 2011 

Wijsheid 3, 1-9 ~ psalm 116 ~ Romeinen 8, 31b-35 en 37-39     

Lucas 24, 13-35 
 

e meesten van ons hebben het wel eens mee 
moeten maken: het sterven van een geliefde. 

Het gebeurde plotseling of na een slopende ziekte. 
Het gebeurde na het mogen voltooien van het 
leven of op veel te jonge leeftijd. Bijna altijd was er 
verdriet, pijn en gemis. Het licht in ons leven 
doofde als de zon die wegvalt op klaarlichte dag 
zoals het sterven van Jezus wordt verteld. We 
moesten afscheid nemen, uit handen geven, losla-
ten, afstaan: de dood eist het telkens weer van 
ons.  
Het gedenken van onze geliefden op Allerzielen 
kan allerlei gevoelens oproepen. Gevoelens van 
pijn en verdriet om het gemis, verdoofd en gesla-
gen misschien, gevoelens van boosheid en vragen 
misschien, gevoelens van dankbaarheid misschien 
omdat een leven voltooid mocht worden of omdat 
er een einde kwam aan ondraaglijk lijden. Mis-
schien ook wel allerlei gevoelens door elkaar heen 
en lukt het ons nog niet om ermee in het reine te 
komen. Dat alles mogen wij op Allerzielen bij 
elkaar brengen in het vertrouwen dat wij daarin 
gehoord en gezien worden. Het mogen toever-
trouwen, het samen dragen, het aan de Ander 
toevertrouwen, maken de last misschien wat 
minder zodat we verder kunnen. 

D 
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Ons evangelie van de Emmaüsgangers zegt hoe hartverwarmend het kan zijn als 
je je verdriet met elkaar kunt delen en als mensen daarin met je meelopen. Zo’n 
verhaal is een uitnodiging aan ieder van ons om rouwenden niet in de steek te 
laten. Om die reden houden wij in onze streek jaarlijks een Dag van Ontmoeting 
Ons verhaal vertelt verder dat de dood het einde niet is. In de verhalen die wij 
over onze overledenen vertellen komen zij weer tot leven. Hoe zij als het ware 
een spoor achterlaten door wat zij voor ons betekend hebben en gedaan. Breken 
en delen was kenmerkend voor Jezus en daarin wordt Hij als de Levende her-
kend. Juist in het delen van elkaars verdriet zouden wij als volgelingen van de 
Heer herkenbaar moeten zijn. Misschien dat dan gaande de weg van rouw en 
verdriet langzamerhand in ons kan groeien wat we misschien maar vragend en 
stamelend kunnen vermoeden: dat de dood het einde niet is. Mogelijk dat dan de 
droom die al zo lang door de wereld gaat ook onze droom kan worden: een nieu-
we hemel en een nieuwe aarde, een einde aan alle rouw en gemis, de dood die 
niet meer is, onze doden die vrij wandelen voor Gods aanschijn in het land waar 
de levenden zijn ( psalm 116). Mogelijk dat we dan kunnen geloven in die hoop-
volle woorden uit de eerste lezing, dat de rechtvaardigen in Gods hand zijn en 
mogen rekenen op zijn trouw omdat zij trouw waren aan de Eeuwige, trouw aan 
hun medemensen. Moge de viering van Allerzielen ons allen goed doen. 
Theo Escher 
 
 

████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

De R.K. Calixtuskerk in Groenlo is door het Bisdom aangewezen als Liturgisch 
Centrum. Dat betekent dat hier elke zondag de Eucharistie wordt gevierd (om 
10.00 uur). Er is in Groenlo ook elke zaterdagavond een Eucharistieviering (om 
17.30 uur). 
 
WEEKEND VAN 29 EN 30 OKTOBER: 31e Zondag door het Jaar 

Za. 29 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 

Di. 1 nov.  Allerheiligen (gezamenlijke viering) 
  In de Calixtuskerk in Groenlo: 
 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. 
Wo. 2 nov.  Allerzielen 
 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor, verzorgd door de Werkgroep Avondwake en Uit-
vaart. 

Do. 3 nov.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 29 okt. Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Zo. 30 okt. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen 
Di. 1 nov. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
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Wo. 2 nov. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet 
Do. 3 nov. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 

 
WEEKEND VAN 5 EN 6 NOVEMBER: 32e Zondag door het Jaar 

Zo. 6 nov. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Willibrordzondag. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 5 nov. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Zo. 6 nov. Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
Di. 8 nov. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 

 

WEEKEND VAN 12 EN 13 NOVEMBER: 33e Zondag door het Jaar 

Zo. 13 nov. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

  Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Radboudzondag. 
Do. 17 nov. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 12 nov. Eibergen 18.30 uur Oecumenische St. Maartenviering 
Zo. 13 nov. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen 
  19.00 uur (Meergaarden) Oecum. dienst, S. Nagelmaeker 
 Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
  11.30 uur Doopviering, K. Donders 
Di. 15 nov. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
 

WEEKEND VAN 19 EN 20 NOVEMBER: Christus Koning 

Za. 19 nov. 19.00 uur Caeciliaviering 
Eucharistieviering met zang van alle koren. Voorganger 
is pastor K. Donders. Deze viering, als thema “Je kunt 
het niet alleen”, staat in het teken van onze vrijwilligers. 
Aan het einde van deze viering worden vrijwilligers die 
een taak hebben neergelegd bedankt, nieuwe vrijwilligers 
worden welkom geheten en de koorjubilarissen worden 
gehuldigd. 

  Er is een 2e collecte voor de Nationale Jeugdcollecte, voor 
het jongerenwerk van het Bisdom Utrecht. 

  Na de viering is er in het Achterhuis gelegenheid om de 

koorjubilarissen te feliciteren. 

Vr. 25 nov. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. C. Lodewijk (NGK). Minder goed ter been? Bel uiter-
lijk donderdag 24 nov. de heer L. van der Meer (0545-
840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht. 

  Aansluitend aan deze gebedsdienst: 
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
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In onze buurlocaties: 
Za. 19 nov. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
 Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet 
Di. 22 nov. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 

WEEKEND VAN 26 EN 27 NOVEMBER: 1e Zondag van de Advent 

Zo. 27 nov. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 

  Er is een 2e collecte voor de Kerstpakkettenactie van de 
gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland voor de 
minima. 

Wo. 30 nov. 20.00 uur Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-

secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl. 
Do. 1 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 26 nov. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Zo. 27 nov. Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 29 nov. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Do 1 dec. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
 

WEEKEND VAN 3 EN 4 DECEMBER: 2e Zondag van de Advent 

Za 3 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Wo. 7 dec. 09.00 Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 3 dec. Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Zo. 4 dec. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Di. 6 dec. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 

WEEKEND VAN 10 EN 11 DECEMBER: 3e Zondag van de Advent 

Za 10 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 15 dec. 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 10 dec. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
Zo. 11 dec. Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
 Eibergen 19.00 uur Oecumenische Dienst, ds. W. Weersma 
Di. 13 dec. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN: 

Zo. 18 dec. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Do. 22 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
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Vr. 23 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevr. I. Nijland (PKN). Minder goed ter been? Bel uiter-
lijk donderdag 22 december de heer L. van der Meer 
(0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisge-
bracht. 

  Aansluitend aan deze gebedsdienst: 
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
Za. 24 dec.  Kerstavond 

 19.00 uur Eucharistieviering met zang van een gelegenheidskoor. 
Voorganger is pastor K. Donders. Er is een 2e collecte 
voor de Adventsactie. 

 21.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- 
en Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Lan-
gen. Er is een 2e collecte voor de Adventsactie. 

Zo. 25 dec.  Eerste Kerstdag 

 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet. Er is een 2e col-
lecte voor de Adventsactie. 

 
 

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

Overleden: 
22-09 Dhr. J.H. ten Elsen, Rapenburg 50, 86 jaar 
 

Gevestigd: 
Fam. Snel-Vennik, Visschemorsdijk 2 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. Pleiter-Harbers, Roggestraat 5 naar Lijsterstraat 45 
 

Vertrokken: 
Fam. J.G. te Rietmole, Bosstraat 23 naar Haaksbergen 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK OP BEZOEK BESTUUR ST. PAULUS AAN DE BISSCHOP 
 

p 7 september jl. heeft het bestuur van de St. Paulusparochie een bezoek 
gebracht aan aartsbisschop Mgr. Eijk. Op de agenda stond o.a. de Beleids-

nota “Het pastoraal-liturgisch Beleid in de parochies van het aartsbisdom 
Utrecht” van 2 februari 2011. 
Aanleiding voor het bezoek waren het pastoraal-liturgisch beleidsplan en de 
recente fusie van 7 parochies in de parochie St. Paulus per 1 januari 2011. Be-
stond het Bisdom Utrecht voorheen uit 320 parochies, na de bestuurlijke herin-

O 
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richting bestaat het Bisdom thans uit 49 parochies. Dit biedt de mogelijkheid 
voor de bisdomstaf tot een persoonlijke kennismaking met het parochiebestuur. 
Het belangrijkste punt op de agenda was het door de aartsbisschop op 2 februari 
jl. gelanceerde Pastoraal-liturgisch beleidsplan. Dit beleidsplan heeft bij ver-
schijnen veel stof doen opwaaien. De motivatie van het bisdom voor de wijzigin-
gen van het beleid zijn begrijpelijk. Het bestuur signaleert ook de snelle ontwik-
kelingen in de samenleving en teruglopend kerkbezoek. Dit vraagt een beleid dat 
hierop inspeelt. Het bestuur vraagt zich echter wel af of het nieuwe beleid zal 
leiden tot het gewenste effect. Het bestuur heeft haar zorgen uitdrukkelijk bij de 
aartsbisschop onder de aandacht gebracht.  Vice-voorzitter Bertil van Lith: “We 
hebben een open en constructief gesprek gehad met de bisdomstaf. We hadden 
niet de illusie dat we de aartsbisschop op andere gedachten zouden kunnen 
brengen, maar we hebben kunnen zeggen wat er in de St. Paulusparochie leeft. 
De aartsbisschop toonde zich zeer geïnteresseerd en begripvol.  
Als men op bezoek gaat, komt men niet met lege handen. Het bestuur had voor 
de aartsbisschop en zijn staf een passend cadeau meegebracht, namelijk voor een 
ieder een paar echte Grolse wanten. De aartsbisschop toonde zich ook zichtbaar 
verheugd met deze attentie. 

Namens het St. Paulusbestuur, 

Marieke Frank 
 

 

FEESTELIJK AFSCHEID PASTOOR HANS BOOGERS 
 

p 11 september jl. heeft in de Calixtuskerk te Groenlo de feestelijke af-
scheidsviering van Pastoor Hans Boogers plaatsgevonden. Per 1 oktober is 

pastoor Boogers benoemd tot pastoor van de Thomas a Kempisparochie in Zwol-
le en omstreken.  
“Voor mij betekent het geroepen te worden tot een volgende opdracht in de 
wijngaard van de Heer”, zo omschreef pastoor Boogers zijn benoeming in de 
Thomas a Kempisparochie. Een mooie benoeming, maar helaas betekent dit dat 
de St. Paulusparochie afscheid moet nemen van een geliefd pastoor. Onder grote 
belangstelling werd in de Calixtuskerk te Groenlo zijn laatste eucharistieviering 
bijgewoond. Het was een buitengewoon feestelijke viering. Door alle 7 geloofs-
gemeenschappen die deel uitmaken van de St. Paulusparochie werd een bijdrage 
geleverd aan de viering. Aan het eind van de viering deelde pastoor Boogers aan 
alle parochianen een herinnering aan hem uit. Een boekenlegger met daarop de 
tekst van Paulus uit 1 Korinthe 13,13 Hooglied van de liefde: “Nu echter blijven 
geloof, hoop en liefde, de grote drie: maar de liefde is de grootste”. Dit sloot aan 
bij het thema van de viering, namelijk het oneindig schenken en aanvaarden van 
vergeving. Liefde is hierbij een voorwaarde. De liefde van God is eindeloos. 
Na afloop van de viering bracht de Leo harmonie uit Groenlo buiten op het plein 
een serenade aan de vertrekkende pastoor, waarvan hij zichtbaar genoot. Aan-
sluitend was er bij City Lido een afscheidsreceptie. Hier werden nog de nodige 
woorden gesproken. Mariëlle Geessinck sprak namens de voorzitters van alle 
locatieraden. Zij roemde de inzet van pastoor Boogers voor de samenwerking 

O 
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tussen de parochies van Lievelde, Beltrum, Groenlo, Neede, Eibergen, Rekken 
en Rietmolen. Ook vice-voorzitter van het St. Paulusbestuur Bertil van Lith 
sprak de nodige woorden. Hij uitte zijn bewondering voor het werk van pastoor 
Boogers. Onvermoeibaar en met bezieling volbracht hij zijn taak. Namens de 
parochie werd pastoor Boogers een cadeau aangeboden, namelijk een nieuwe 
tuinset.  
Er was ook muziek en zang, er werd zelfs uit volle borst door de hele zaal mee-
gezongen. Er werden liedjes gezongen gemaakt door pastor Simon Nagelmaeker. 
De tekst daarvan had pastoor Boogers al ingezien, zo vertelde hij later. De tekst 
was hem per abuis via de mail toegezonden! Muziek was er ook en daar zorgde 
Antjes Showorkest voor met de 97-jarige Antje fris en monter in het gezelschap.  
Namens het pastoresteam richtte Annet Zoet enkele woorden tot pastoor 
Boogers. Ze wees op de grote gaven die pastoor Boogers heeft om contact te 
leggen met mensen en zijn openheid en zijn diepgelovigheid. 
Wethouder René Hoijtink, namens het gemeentebestuur van Oost Gelre, sprak 
over de immer aanwezige spanning tussen geloof en wetenschap en hij wees er 
voorts op dat pastoor Boogers, die een late roeping is en eerder in het bankwezen 
werkte, van de zakelijke naar de menselijke dienstverlening is gegaan. 
Er trad ook nog een Pelgrimsgroep op. Pastoor Boogers is zelf ook een pelgrim, 
hij gaat zelfs de komende twee weken een pelgrimstocht maken. 
In zijn slotwoord vertelde pastoor Boogers dat hij gelukkig over een rotsvast 
geloof beschikt en niet geteisterd wordt door een crisis daarover in zijn leven. 
Zijn ouders en zussen waren ook aanwezig en zijn 87-jarige vader de volgende 
dag jarig was, kreeg alvast bloemen aangeboden door ceremoniemeester André 
Kempers. 
Pastoor Boogers had de wens uitgesproken dat de receptie voor het grootste 
gedeelte een informeel karakter zou dragen. Hij heeft hiervoor ook nog ruim-
schoots de gelegenheid gekregen om afscheid te nemen van de aanwezige paro-
chianen. 
Dank voor de organisatie van de viering en de afscheidsreceptie gaat uit naar 
Marga Peters, Anita Overkamp, José te Brake, Mariëlle Geessinck en André 
Kempers. 
Namens het St. Paulusbestuur, 

Marieke Frank 
 

 

MIJN DANK IS GROOT! 
 

k sta op het punt van vertrek, mijn vakantie naar Santiago de Compostella, ik 
schrijf 12 september 2011. 

Ik ben u heel dankbaar voor alle mooie geschenken, gaven in verschillende 
vormen, die mij de afgelopen dagen werden geschonken. Waarbij afgelopen 
zondag het hoogtepunt was! Een feestelijke eucharistieviering, het leek wel 
kerstmis! Daarna buiten de muzikale serenade van de Leo Harmonie, en vervol-
gens met elkaar in City Lido. Daar werd ik verrast door een indrukwekkend 
programma van sprekers en opnieuw muzikale bijdragen van teamgenoten 

I 
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Simon Nagelmaeker, Annet Zoet en Karel Donders. Ook Hetty Murman, in 
samenwerking met de ceremoniarius André Kempers deed dat verrassend, 
samen met vele pelgrims vanuit Lourdes en Rome/Assisi. Tja en dan nog als 
extra verrassing Antje Showband. Genieten van al die persoonlijke momenten 
van dankzegging en een goede toekomst wensen. Ik neem het nu mee in mijn 
reispelgrimage, langs Lourdes en wie weer ook Fatima. Over twee weken keer ik 
terug om dan in te pakken en 29 september te verhuizen naar de Amstel 4, 8032 
AK Zwolle. Nogmaals (!) heel veel dank en good goan, 
Pastoor Hans Boogers 
 

 

PLECHTIGE INSTALLATIEVIERING PASTOOR HERMAN DE JONG 
 

p 2 oktober jl. vond de plechtige installatieviering van pastoor De Jong 
plaats in de Calixtuskerk te Groenlo. De installatie werd verricht door de 

regiovicaris, drs. J.G.M. Pauw. 
Het was een zeer plechtige viering op deze zomerse 2 oktober 2011, waarin 
pastoor Herman De Jong de ambtseed aflegt, maar ook een hernieuwing van de 
wijdingsbeloften plaatsvindt. De hernieuwing van de wijdingsbeloften gebeurd 
op een bijzondere wijze. Door parochianen uit de gehele parochie wordt een 
bijdrage geleverd. Zo overhandigt een pasgetrouwd stel uit Groenlo pastoor De 
Jong de witte stola en twee vormelingen uit Lievelde de heilige oliën. Gezongen 
werd er ook en wel door het dames- en herenkoor van de St. Caeciliakerk te 
Neede.  
Na afloop van de viering werd er een door de Leo Harmonie een serenade ge-
bracht aan de zojuist geïnstalleerde pastoor. Aansluitend was er bij City Lido een 
receptie. Hier kon men nader kennis maken met de nieuwe pastoor. Tijdens de 
receptie, die uitstekend werd geleid door ceremoniemeester André Kempers, 
werd ook nog gesproken door Simon Nagelmaeker. Namens het team sprak hij 
woorden van welkom uit. Marga Peters overhandigde pastoor De Jong, namens 
het team een welkomstcadeau: een gezamenlijke historische stadswandeling 
onder leiding van niemand minder dan Frederik Hendrik. Vice-voorzitter van 
het parochiebestuur, Bertil van Lith, sprak de hoop uit dat het bestuur de erva-
ring van pastoor De Jong met fusieparochies goed van pas zou komen. Hij sprak 
vertrouwen uit in de samenwerking, maar benoemde ook dat vertrouwen ook 
nog moet worden verdiend. Namens de locatieraden, sprak de voorzitter van de 
locatieraad Beltrum, Harry Geverinck. Hij stond stil bij het pastoraal liturgisch 
beleidsplan. Dit plan houdt de gemoederen bezig en Harry Geverinck sprak de 
hoop uit dat er in gezamenlijkheid een goede en praktische invulling aan de 
uitvoering van het beleidsplan zal worden gegeven. Van achter uit de zaal meld-
de zich ook nog een spreker, namelijk pastoor Pierik. Hij vertelde dat hij pastoor 
De Jong kent van haver tot gort en als iemand wat over hem wil weten, dat ze 
dan maar bij hem moeten komen. Gezongen werd er ook nog. Het kinderkoor uit 
Lievelde verblijdde de gasten met mooie liedjes en bijbehorende danspasjes. Ook 
het dameskoor Akkoord leverde een bijdrage aan de feestelijke stemming met 
bijzondere uitvoeringen van bekende liederen. 

O 



 9 – november / december 2011 

Als laatste spreker was pastoor De Jong dan zelf aan de beurt. Hij zegt overwel-
digd te zijn door de enthousiaste ontvangst in de St. Paulusparochie. “Een paro-
chie met een inspirerende voorganger”, aldus pastoor De Jong. Hij geeft aan 
onder de indruk te zijn van de vele reizen van Paulus en ondanks de reizen, toch 
de eenheid in het grote gebied wist te bevorderen. Pastoor De Jong ziet grote 
verandering voor de gemeenschap van St. Paulus. “Van een grote self-supporting 
gemeenschap, zullen we meer naar buiten treden en samenwerken met anderen 
om zo een echte gemeenschap sterk te maken voor ‘geloven in gemeenschap”. 
Namens het St. Paulusbestuur, 

Marieke Frank 
 

 

EVEN VOORSTELLEN: PASTOOR HERMAN DE JONG 
 

et ingang van 1 oktober 2011 heeft de St. Paulusparochie een nieuwe 
pastoor. De plechtige installatieviering van pastoor H.A.M. de Jong vond 

plaats op zondag 2 oktober 2011 in de Calixtuskerk te Groenlo. Tijd om nader 
kennis te maken met de nieuwe pastoor van de parochie. 
Geboren op 9 juni 1962 te Mijdrecht als jongste in een gezin van zes kinderen, 
stond het na zijn middelbare schooltijd niet direct vast dat hij priester wilde 
worden. Na de HAVO ging hij eerst aan de slag als ambtenaar bij diverse ge-
meenten, o.a. als ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij was al wat ouder, had 
een goede leefsituatie opgebouwd: baan, huis, auto, maar had een onvervuld 
verlangen. Pastoor De Jong: “Ik voelde dat dit mijn bestemming niet was. Nadat 
ik als vrijwilliger van de plaatselijke parochie een priesterwijding had meege-
maakt, wist ik: dit wil ik ook”. 
 

Van ambtenaar naar priester 

Pastoor de Jong is toen naar de priesteropleiding Bovendonk in Hoeven gegaan. 
Deze opleiding heeft als voordeel dat je de eerste periode je baan kunt behouden 
en niet direct alles op hoeft te geven. Op deze wijze kun je er langzaam in groei-
en, een ideale modus voor pastoor de Jong. Eenmaal op de opleiding wist hij 
echter al snel dat dit het voor hem was. Nog iedere dag is hij dankbaar. “Het is 
niet gemakkelijk, maar wel heel mooi”. Belangrijk daarbij is ook om gekend te 
worden als pastoor. De Jong wenst daarom ook aangesproken te worden als 
“pastoor De Jong”. 
 

Kennismaking met het Oosten 

Zijn eerste benoeming kreeg hij in 1995 in de Betuwe, daar werd hij kapelaan 
onder de voor ons bekende pastoor Hans Boogers. Na vier jaar vertrok hij naar 
Oldenzaal waar hij acht jaar heeft gewerkt. Zijn kennismaking met het Oosten 
van het land was echter al in 1994, toen hij stage liep in Losser. Die kennisma-
king is hem goed bevallen. De inwoners zijn minder gejaagd dan in het Westen 
en de omgeving is erg mooi. Heerlijk om in te wandelen en te fietsen, iets wat 
pastoor De Jong graag doet in zijn vrije tijd. Na vier jaar in de Betuwe te hebben 
vertoefd, wordt De Jong benoemd tot pastoor in Oldenzaal. Hier heeft hij 8 jaar 
gewerkt.  
 

M 
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Ervaring met fusie van parochies 

In 2007 verhuisde pastoor De Jong naar Haaksbergen. Op 24 september a.s. zal 
zijn afscheidsviering plaatsvinden in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen. Hij 
heeft te kennen gegeven een sober afscheid te willen, want het afscheid van 
Haaksbergen valt hem moeilijk. Pastoor De Jong: “Begrijp me niet verkeerd, ik 
kom heel graag naar de St. Paulusparochie, het is een hele mooie benoeming, 
maar het vertrek was anders geweest als er een opvolger was benoemd. Boven-
dien is de periode dat ik in Haaksbergen ben geweest betrekkelijk kort, namelijk 
maar 4 jaar”. Ondanks deze korte periode heeft pastoor De Jong samen met zijn 
team van pastoraal medewerk(st)ers veel bereikt: een bloeiende kleuterkerk, 
parochianen die voorgaan bij uitvaarten, taizé-vieringen. Bovendien was de 
Haaksbergse Franciscusparochie één van de eerste parochies in het aartsbisdom 
die de fusie had gerealiseerd. De ervaring die hij daar heeft opgedaan met be-
trekking tot fusie van parochies, komt goed van pas in de net gefuseerde St. 
Paulusparochie. Pastoor De Jong ziet dan het dichter bij elkaar brengen van de 
zeven locaties als één van zijn belangrijkste taken. Zijn installatieviering moest 
dan ook een viering worden, die zou bijdragen aan een gezamenlijke parochiege-
voel. Alle zeven geloofsgemeenschappen zijn ook betrokken bij deze viering.  
 

Vrije tijd 

In zijn vrije tijd gaat pastoor De Jong er graag tussenuit, stedentrips hebben zijn 
voorkeur. Daarnaast steunt hij ook nog een project in Centraal Afrika, in Bu-
rundi. Een missiepost waar kinderen met een beperking worden opgevangen. Hij 
heeft dit project een keer bezocht en was erg onder de indruk van wat het werk 
daar betekent voor de kinderen.  
 

Toekomst 

Pastoor De Jong ziet nog zeker toekomst voor de kerk. Pastoor De Jong: “We 
kunnen nog veel voor elkaar te betekenen, mensen hebben vragen over de toe-
komst, hier ligt zeker nog bestaansrecht voor de kerk”.  
 

Pastoor De Jong zal, samen met zijn huisgenote, zijn intrek nemen in de pasto-
rie van Groenlo. Zijn huisgenote, mevrouw Joke Heemink zal niet alleen als 
huishoudelijke hulp voor pastoor De Jong werken, maar ook voor pastor Don-
ders, die in Eibergen in de pastorie woont. 
De verhuizing zal nog heel even op zich laten wachten. Nadat pastoor Boogers is 
verhuisd, zal een en ander geschilderd worden en daarna zal hij zijn intrek 
nemen. Wij wensen hem een hele goede tijd toe. 

Namens het St. Paulusbestuur, 

Marieke Frank 
  

 

 

 

DINSDAG 8 NOVEMBER: DAG VAN HET LICHT 
 

ouwen is nog een beladen onderwerp. Buiten de familiekring is het een 
moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt echter door te gaan. 

Mensen met een verlies zoeken naar een nieuwe balans. Een gesprek met lotge-
noten kan hierbij helpen. 

R 
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Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woon-
plaats of streek, recent of al langere tijd geleden, bent u 
van harte welkom op de “Dag van het licht” op dinsdag 8 
november 2011 in “De Molenberg” in Groenlo. 
Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep ''Omgaan 
met verlies''. Deze werkgroep bestaat uit leden van de RK-
kerken in de St. Paulusparochie en de PKN-kerken in 
Groenlo en Eibergen/Rekken. 
 

Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten die ook een verlies 
hebben gehad. Er samen over te praten kan helpen jouw verlies dragelijker te 
maken. Op deze dag kun je je veilig voelen, blijft alles binnenskamers en wordt 
er verder niet over gepraat. De gevoelens welke worden uitgesproken worden 
heel serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan. 
Als gastsprekers zijn uitgenodigd Xandra Wolterink (uitvaartverzorgster GUV) 
en Trix van Ast (therapeut voor verlies en rouwverwerking). 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij 

mevr. W. Klein Nijenhuis, tel. 0545-292177 
  

 

 

 

 

TERUGKOMMIDDAG VORMELINGEN 
 

aterdagmiddag 8 oktober was er een terugkommiddag vanuit de werkgroep 
vormsel voor alle vormelingen van Neede, Eibergen, Rekken en Rietmolen 

die in juni 2011 hun vormsel hebben ontvangen. Van de 43 vormelingen kwamen 
er 21. 
Samen met pastor Marga Peters zijn we die middag op ontdekking gedaan wie je 
echte vrienden zijn en waar je op kunt bouwen. Het thema was dan ook “Op 
vrienden kun je bouwen”. Nadat we in de kring elkaar welkom hadden geheten 
konden de vormelingen meedoen aan 3 workshops. 
1. “Door samen te werken met muziek” doe je een beroep op de ander en kun je 

zo vrienden worden. 
2. “Wat is je dierbaar”, waar heb je een mooi bijzondere herinnering aan. Die 

herinnering werd in een dierbaar doosje gedaan en de vormelingen mochten 
die mooi versieren. 

3. “Samen bouwen aan het land van God”. Met bamboestokken en elastieken 
ontstond er een prachtig bouwwerk. Samenwerken was hierbij erg belangrijk 
en dan is het fijn dat je elkaar kunt helpen. 

Na de workshops gingen we samen aan tafel en werd er goed gesmikkeld van de 
patat met frikandel. 
Om 19.00 uur begon de viering en de vormelingen hebben daarin verteld over dat 
wat voor hen dierbaar is, hoe er samen is gebouwd en hun trommelmuziek ten 
gehore gebracht. Voor de ouders en andere belangstellenden was er na de viering 
koffie en voor de kinderen een glaasje drinken met iets lekkers. 
We kijken terug op een fijne en goede middag en viering en namens pastor Marga 
Peters wil ik de ouders bedanken die hebben geholpen en naar de viering zijn 
gekomen en de kinderen bedanken voor hun komst en deelname. 

Z 
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Tot de volgende keer!!!! 

Marian Bolster, coördinator catechese/vormsel Eibergen 
  

 

 

 

 

BIBLIODRAMA: BELEEF EEN BIJBELVERHAAL VAN BINNENUIT! 
 

 

ibliodrama is met een groep mensen een Bijbelverhaal verkennen door het 
samen te spelen onder leiding van een begeleider. Het verhaal wordt gelezen 

en samen besproken. Daarna kiest iedereen een rol in het verhaal en speel je 
samen het verhaal. 
Bibliodrama is een manier om met elkaar in gesprek te komen over Bijbelverha-
len. De verhalen gaan meer voor je leven, doordat ze zich verbinden met je eigen 
ervaring en met die van anderen. Zo kun je Bijbelverhalen op een nieuw manier 
gaan verstaan.  
 

Er zijn 3 bijeenkomsten bibliodrama: in november, december 2011 en januari 
2012. De eerste bijeenkomst is op woensdagavond 9 november van 19.30 uur tot 
22.00 uur. De data voor de twee volgende bijeenkomsten worden in overleg met 
de deelnemers afgesproken. 
Plaats: Parochiecentrum “Het Achterhuis”, Borculoseweg 43, 7161 GR Neede. 
Begeleiding: Annette Zoet, pastoraal werker. 
Informatie en aanmelding: Annette Zoet, telefoon 06-27124695, 
e-mail: annettezoet@gmail.com 
  

 

 

 

 

OP WEG NAAR PASTORAATSGROEPEN? (2) 
 

en pastoraatsgroep is een groepje mensen die in een geloofsgemeenschap 
een onmisbare schakel zijn tussen de parochianen en het pastoresteam, 

tussen parochianen onderling en tussen werkgroepen die daar actief zijn. Een 
pastoraatsgroep neemt de centrumfunctie over die vroeger, toen elke parochie 
nog een eigen pastor had, door de pastor werd behartigd. 
In de grote parochie St.Paulus, bestaande uit zeven geloofsgemeenschappen 
staan wij als pastores verder van parochianen af. Wij weten lang niet altijd wat 
er leeft en wij kennen veel te weinig parochianen. 
Een pastoraatsgroep weet wel wat er leeft en kent veel mensen. Zij kunnen 
signalen oppikken en doorgeven aan bijvoorbeeld de pastores of aan de werk-
groep Ziekenbezoek. 
Op 15 maart is een eerste informatieavond over pastoraatsgroepen gehouden 
voor locatieraden, locatiesecretariaten en sleutelfiguren uit de locaties. In de 
gesprekken op die avond werd duidelijk, dat iedereen het belangrijk vindt, dat in 
elke geloofsgemeenschap aandacht en zorg is voor mensen die het moeilijk heb-
ben. Samen kerk-zijn betekent ook aanwezig zijn bij mensen in situaties van 
verdriet en vreugde. Ook waren er veel vragen over de pastoraatsgroep, met 
name over de plek van de pastoraatsgroep ten opzichte van de locatieraad en het 
secretariaat.  
Op 31 mei jl. is heeft het parochiebestuur St. Paulus daarom een avond belegd. 
Hiervoor waren alle locatieraden en het pastoresteam waren uitgenodigd. 

B 
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Een deel van deze avond was gewijd aan de pastoraatsgroep. In alle locatieraden 
was gesproken over pastoraatsgroepen en over hun plek ten opzichte van de 
locatieraad. 
Binnen de St. Paulusparochie is de situatie als volgt: in een aantal locatieraden 
zitten naast voorzitter, secretaris, budgethouder en leden voor gebouwen en 
begraafplaatsen, ook leden die een werkveld vertegenwoordigen: catechese, 
liturgie, diaconie of gemeenschapsopbouw. Zij zien een pastoraatsgroep niet 
zitten: het is in hun ogen een extra groep, die niets brengt wat niet ook door de 
locatieraad gedaan wordt of kan worden. Sommige locatieraden vertegenwoordi-
gen een kleine gemeenschap. Zij vinden een pastoraatsgroep onnodig: in een 
kleine gemeenschap weet men elkaar te vinden en loopt alles prima. Ook zijn zij 
bang geen mensen te kunnen vinden die lid willen worden van een pastoraats-
groep. 
Op 31 mei is besloten dat ik als pastor voor gemeenschapsopbouw samen met de 
leden van de Commissie Pastoraatsgroepen in gesprek ga met alle locatieraden 
over hoe de pastorale zorg in elke locatie goed georganiseerd kan worden ook met 
het oog op de toekomst. Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met de locatie-
raad H. Matteüs in Eibergen en een afspraak voor een gesprek met de locatie-
raad van Beltrum is gemaakt. In een volgend artikel brengen we u op de hoogte 
van deze gesprekken. 

Annette Zoet, pastoraal werker gemeenschapsopbouw 
 

 

 

 

 

BEZINNEND OP WEG NAAR KERST(MIS) 
 

Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen. God, wat een wonder 
 

oms kunnen teksten en beelden je inspireren. Ze kunnen je helpen om je 
eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm 

te geven. Het kan je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht 
te verdiepen. 
  

Tijdens de periode van Advent, van 27 november tot en met 6 
januari, willen wij, ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster 
Marga Peters, u via de mail elke dag een gedachte, beeld of 
inspirerende tekst aanreiken. 
  

Bent u geïnteresseerd? 
Dan kunt u zich via onderstaande e-mailadressen bij één van ons melden. 
Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres? Dan kunt u misschien 
vragen of uw zoon, dochter, of vriend(in) voor u de teksten wil ontvangen en 
uitprinten. 
Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres 
waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen. 
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!  
Een hartelijke en inspirerende groet van 
ds. Eveline Struijk, e.strubo@gmail.com  en 

pastoraal werkster Marga Peters, margapeters@stpaulusparochie.nl 

S 
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ADVENTSACTIE 2011: BOUWEN AAN HOOP 
 

n de Adventsactie 2011 staat het project ‘Bouwen aan hoop’ 
centraal: betere huisvesting geeft Palestijnse christenen hoop. 

 

In Bethlehem woont de oudste christengemeenschap ter wereld. 
Zij hebben het er echter zwaar, onder meer door de slechte eco-
nomische omstandigheden. Bovendien zijn veel woningen in de 
eeuwenoude stad niet meer dan een bouwval. De Palestijnse 
christenen in Bethlehem hebben onze hulp daarom hard nodig. 
 

In 2004 richtte zuster Maria Grech het Franciscan Family Center op. Het cen-
trum wil gezinnen met problemen bijstaan. Het Family Center heeft inmiddels 
ruim 300 woningen in en om de oude stad gerenoveerd. De positie van de betrok-
ken gezinnen is daardoor sterk verbeterd, de familieverbanden zijn verstevigd en 
de menselijke waardigheid gestegen. De vernieuwde woningen geven hoop en 
bieden uitzicht op een beter bestaan. 
 

Maar er zijn meer gezinnen die hulp nodig hebben. Op korte termijn zijn er vijf 
woningen in de oude binnenstad die dringend moeten worden verbeterd. Met 
deze renovaties zullen de leefomstandigheden verbeteren van 28 mensen, waar-
onder een aantal kinderen. Bovendien creëert de renovatie werkgelegenheid voor 
ongeveer 20 jonge huisvaders. Het project stimuleert zo de lokale economie, maar 
helpt ook de 20 gezinnen op weg. 
 

In Neede wordt tijdens de vieringen met Kerstmis gecollecteerd voor de Advents-

actie. U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening 65.31.00.000 ten name van 

Adventsactie, Den Haag. 

Meer informatie: www.adventsactie.nl 
 

 

 

 

 

WEEKENDWACHT 
 

e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg, is bereikbaar van 
vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. 

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht. 
 

 

 

 

 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

28 – 31 oktober M. Peters-van Langen 06-29405303 

4 – 7 november K. Donders 06-28302101 

11 – 14 november S. Nagelmaeker 06-53553557 

18 – 21 november A. Zoet 06-27124695 

25 – 28 november M. Peters-van Langen 06-29405303 

2 – 5 december S. Nagelmaeker 06-53553557 

9 – 12 december H. de Jong 06-12379793 

16 – 19 december K. Donders 06-28302101 
 

 

 

 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen. 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

\ 

 

 

NIEUWE TIJDEN VOOR DE ZONDAGSVIERINGEN VANAF 2012 
 

anaf  1 januari 2012 zal er met twee verschillende aanvangstijden worden 
gewerkt voor de vieringen op zondag. Dit wordt gedaan om op zondag de 

priesters 2 keer voor te laten gaan en zo het aanbod aan eucharistievieringen te 
vergroten. Dit is geheel in lijn met het liturgisch beleidsplan dat het Aartsbis-
dom in februari heeft gepresenteerd. 
 

Op 22 augustus is hierover er een overleg geweest tussen de voorzitters van de 
locatieraden en een delegatie van het St. Paulusbestuur. Dit overleg is met het 
volgende voorstel gekomen: 

• Een zondagsviering begint om 9.00 uur of 10.30 uur. 
• Geen vast patroon voor de tijd van de zondagsviering, zodat mensen voor wie 
de vroege óf late tijd een probleem is toch regelmatig naar een zondagsviering 
in de eigen locatie kunnen komen. Parochianen zijn al gewend om in het pa-
rochieblad kijken of de viering op zaterdag of zondag is. Er moet vanaf 2012 
ook op de aanvangstijd worden gelet. 

• Om de reistijd voor de voorgangers tussen twee vieringen te beperken een 
priester op zondag inplannen voor twee dicht bij elkaar liggende locaties (dus 
bijv. niet Lievelde en Rietmolen aan dezelfde voorganger toewijzen, maar wel 
bijv. Lievelde en Beltrum). 

 

Op 20 oktober (dan is deze Binding reeds gedrukt) is er nog een vervolgoverleg 
over dit onderwerp. Over de uitkomsten daarvan wordt u in de Kerstbinding 
geïnformeerd. 
Gerard Bartels, secretaris 
 

 

CONTACTGEGEVENS LOCATIERAAD 
 

Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhof 3 Tel. 0545-293810 
Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 Tel. 0545-296490 
Budgethouder Daniël Mol Vaarwerkweg 4 Tel. 0545-294504 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 Tel. 0545-294044 
 
 

 

 

 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 6 november 10.00 uur E. Screever en D. Konniger 
Zaterdag 19 november 19.00 uur M. Redeker en E. Screever 
Zaterdag 10 december 19.00 uur D. Konniger en E. Screever 
 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervan-
ger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 b.g.g. 06-
20994297. 

V 
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OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

28 augustus € 106,50 Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 
17 september € 72,15 R.K. geestelijke verzorging van militairen 
25 september € 142,25 IKV Pax Christi (deurcollecte oecumenische dienst) 
1 oktober € 36,90 Wereldmissiedag van de kinderen 
 

 

RESULTAAT SAM’S KLEDINGACTIE 
 

e kledinginzamelactie in Neede op 7 en 8 oktober 
heeft 700 kg kleding, schoenen, etc. opgeleverd. 

Een mooi resultaat! 
De opbrengst gaat naar projecten van Cordaid Mensen in Nood. 
 

 

IN MEMORIAM 
 

p 17 augustus is ons koorlid Harry Janssen overleden. 
Hij was 63 jaar koorzanger. 

 

Op dinsdag 23 augustus hebben we samen met het dameskoor 
gezongen bij zijn uitvaartdienst en hem begeleid naar het 
Crematorium. 
 

Dat hij rust in vrede. 
Bestuur en leden van het Herenkoor 
 

 

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN 
 

ier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post 
hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Voor degene die 

hem niet heeft ontvangen kan zich via deze weg nog aanmelden. 
 

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal 
vinden op 13 mei 2012 in de H.Caeciliakerk te Neede. 
Wij verzoeken u Anita Wientjes te bellen (tel. 0545-296246). Van haar krijgt u 
dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt in vullen en inleveren bij 
het parochiesecretariaat. 

Hartelijk dank namens de werkgroep. 
 

 

WERKGROEP GEZINSVIERINGEN OPGEHEVEN 
 

oals u wellicht heeft meegekregen ging de geplande gezinsviering op 8 okto-
ber niet door. Omdat er zo weinig gezinnen/kinderen in de kerk waren 

tijdens de voorafgaande gezinsvieringen, hebben wij besloten de werkgroep 
Gezinsvieringen op te heffen. Met Kerstmis zal er wel een viering voor kinderen 
zijn. Hierover volgt nog informatie. Als er mensen zijn die hiervoor ideeën heb-
ben, laat het ons dan weten. 

Petra Stoer (tel. 293776), Trudy Wibier (tel. 294235) en 

Sandra Niemeijer (tel. 291200) 

D 
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KOFFIEOCHTEND VOOR EN DOOR OUDEREN 
 

e Lokale Commissie Ouderenzaken (LCO) in Neede (een samenstelling van 
leden van diverse verenigingen en instanties in Neede, zoals de KBO, 

PCOB en ANBO) organiseert sinds 5 oktober 2011 elke 1e woensdag van de 
maand een koffieochtend voor en door ouderen in Grand Café De Hofmaat. 
Tijd: Vanaf 10.00 uur staat de deur voor u open! Als u het fijner vindt om 

iets later te komen dan doet u dat. De ochtend eindigt om 12.00 uur. 
Wat: Elkaar ontmoeten en een praatje maken is voor menigeen al voldoen-

de. Maar er kan veel geregeld worden. Een biljart is aanwezig en di-
verse spellen. Ook kan er onder begeleiding gecomputerd worden. 
Niets moet, alles kan! 

Kosten: De deelname is gratis. 
Vervoer: Als u niet in staat bent naar De Hofmaat te komen, kunt u vervoerd 

worden door de “Vlearmoesbus”. U moet dit vervoer een dag van te-
voren bestellen (tel. 06-57326873).  

 

 

AANKONDIGING KERSTMIDDAG SENIORENSOOS 
 

werkgroep Caritas organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 22 
december, aanvang 14.00 uur. 

 

We beginnen de middag met een kleine dienst, die geheel in 
het teken staat van Kerst. Verder zorgen u en wij ervoor dat 
het een gezellige middag wordt, onder het genot van een 
hapje en drankje. 
 

Voor deze middag vragen wij van de SOOS-leden een bijdrage van € 10,00 en van 
niet SOOS-leden € 15,00. 

Opgave bij Willy Klein Nijenhuis, telefoon 0545-292177 
 

 

KERSTACTIE 2011: VOOR DE MINIMA IN BERKELLAND 
 

en oud gezegde luidt: geven is plezieriger dan ontvangen. De kerken van 
Berkelland gaan binnenkort weer verzamelen om straks met de Kerst 

mensen in de gemeente Berkelland, die in uiterst moeilijke financiële omstan-
digheden verkeren, blij te kunnen maken met een goed levensmiddelenpakket. 
 

Vorig jaar werden 287 pakketten uitgedeeld. Dit jaar zal, mede door de bezuini-
gingen, het aantal dit jaar nog hoger zijn. Wij, de afgevaardigden van bijna 20 
kerken uit de hele gemeente Berkelland, melden ons voor het zesde jaar bij u. 
We doen wederom een beroep op u om ons te helpen verzamelen. Geen goederen, 
maar geld om straks de pakketten te kunnen betalen. 
 

Het toekennen van de pakketten gebeurt in samenwerking met de Sociale Dienst 
Oost Achterhoek en de Maatschappelijk werkers van Sensire. Christenen, mos-
lims en niet gelovigen. We kijken niet naar afkomst, religie of wat dan ook. We 
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beseffen dat zo’n pakket niet alle nood lenigt. We gunnen wel iedereen een 
lichtpuntje in de koude donkere dagen rond de Kerst.  
 

Helpt u ons om dit te verwezenlijken? U kunt dit doen door naar draagkracht 
een gift tijdens de collecte voor de kerstpakketten (in onze kerk op zondag 27 

november) of een storting op  banknummer 1356.53.347  t.n.v. Stichting 

Kerstactie Kerken Berkelland. 
Wij beloven u er weer een mooie actie van te maken. 
Het actiecomité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

████████████ GELEZEN  ████████████ 
 

 

 

 

 

Het Tienerkamp dat deze zomer door het Bisdom werd georganiseerd kende ook 
twee deelnemers uit Neede. Een deelneemster schrijf over de belevenissen tij-
dens het kamp: 
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TIENERKAMP BISDOM IN HENGELO 
 

e zijn een weekje op kamp geweest in Hengelo. We hebben daar in een bos 
in zelf opgezette tenten geslapen. We deden allemaal spelletjes en we 

hebben ook een trektocht gelopen. Iets van 25 km in 2 dagen met een zware 
rugzak op je heupen. En ’s avonds sliepen we onder een zeil. Het had ook onder 
de blote hemel gekund maar het regende. We maakten ons eigen eten klaar en 
dat was hartstikke leuk. We hadden ook iedere dag catechese en een paar keer 
een mis waar het leven van apostel Paulus centraal stond. 
Op vrijdag gingen we paintballen. Dat vond ik het leukste dat we hebben gedaan. 
Eerst moest je met je team een fort bouwen. Dat van ons was echt goed gelukt. 
Daarna kon de strijd beginnen. We kregen allemaal ongeveer 100 van die balle-
tjes. Het doel was om alle vlaggen uit het fort van de tegenstander te stelen. Als 
je was geraakt moest je eerst teruggaan. Wij hadden aan het eind de meeste 
vlaggen en dus gewonnen.  
We hebben ook nog een tekeninvasie gehad, uiteindelijk gemiddeld 5 per per-
soon. Ik had er zelf maar 2, maar het record lag rond de 22. Alles wat we hebben 
gedaan was gezellig en ik heb het echt naar m’n zin gehad. 
Nathalie van Sterkenburg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

█████████ UIT DE BRIEVENBUS █████████ 
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VOOR TIENERS EN JONGEREN: DE KATHOLIEKE JONDEREN DAG 
 

ondag 6 november vindt de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats in de 
Maaspoort te Den Bosch (Marathonloop 1), dat bestemd is voor tieners en 
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jongeren van 12 tot 30 jaar.  
De KJD is een feest waar een paar duizend tieners en jongeren genieten van 
muziek & dans, workshops & lezingen en veel onderlinge ontmoeting.  
Het thema is dit jaar: ‘VUUR’. Zowel voor jongeren als voor tieners is er een 
speciaal programma. De dag begint om 9.30 uur en eindigt om 17.30 uur. 
 

De kosten voor de KJD in Den Bosch bedragen 10 euro als men zich vóór 4 
november a.s. online inschrijft, anders is het 15 euro aan de deur.  
 

Bij voldoende aanmelding rijden er vanuit ons bisdom twee bussen naar de KJD.  
De route voor onze parochie (tijden en opstapplaatsen) is als volgt (route 2): 
Vertrek om 7.00 vanuit Hengelo (Overijssel, parkeerplaats aan de Wetstraat 
achter de Hema), via Zutphen (8.00, Emmanuelkerk, Van Heemstrastraat 4) en 
Arnhem (8.45, Rijnhal, Olympus 1) naar Den Bosch (aankomst 9.30). De kosten 
voor de busreis bedragen € 5,- per persoon. Na afloop van de KJD rijden de 
bussen weer terug naar de opstapplaatsen. 
 

Voor meer info kunt u terecht op www.jongkatholiek.nl/kjd. 
Hao Tran, Jongerenwerker van het Bisdom Utrecht 
 

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

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

Tel. 0545-291637 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 
Januaribinding 2012 4 januari 2012 16 – 20 januari 
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Secretariaat (coördinator: Jan Vroom): 

Borculoseweg 45, 7161 GR  Neede, tel. 0545-286835 
 Openingstijden: Woensdag : 9.30-11.30 uur 
  Donderdag : 9.30-11.30 uur 
  Vrijdag : 18.30-19.30 uur 
 

Bankrekeningen (Rabobank): 

Algemeen: 13.56.00.065    Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

Pastoresteam St. Paulusparochie: 

 Pastoor H.A.M. de Jong Kloostersteeg 7 Tel. 06-123 797 93 (alleen 
  7141 BB  Groenlo voor dringende zaken) 
  pastoordejong@stpaulusparochie.nl 
 

 Karel Donders Grotestraat 88a Tel. 06-283 021 01 
 (kapelaan) 7151 BE  Eibergen 
  donders.paulusparochie@gmail.com 
 

 Simon Nagelmaeker Ververij 4 Tel. 06-535 535 57  
 (pastoraal werker) 7151 KN  Eibergen 
  simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl 
 

 Marga Peters- Beukenlaan 10 Tel. 06-294 053 03 
               van Langen 7223 KL  Baak 
 (pastoraal werker) margapeters@stpaulusparochie.nl 
 

 Annette Zoet Scholtenhagenweg 42-42 Tel. 06-271 246 95 
 (pastoraal werker) 7481 VP  Haaksbergen 
  annettezoet@stpaulusparochie.nl 
   

Centraal secretariaat St. Paulusparochie (Angela Röeling): 

Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo, tel. 0544-464663 
e-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Bereikbaar:  maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
 

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagochtend 9.00 uur en maandag-
ochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie “Nieuws uit de St. 
Paulusparochie” voor de dienstdoende pastor). 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: 

Via de brievenbus of per e-mail: binding@parochieneede.nl 
 

De locatie Neede op internet:  Surf naar: www.parochieneede.nl 
 

Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar. 
 

 

 
 

 FAMILIE ________________________________ 
 

  ________________________________________ 
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