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DE TOEKOMST VAN KERKELIJKE 

GEMEENSCHAPPEN 
 

n onze tijd wordt er veel nagedacht en 

gesproken over de toekomst van vitale (leven-

dige) geloofsgemeenschappen. Op de een of andere 

manier voelen we allemaal dat het belang-rijk is 

om het daar met elkaar over te hebben. Geloven, 

Kerk-zijn op een manier die past bij deze tijd en 

tegelijk verbonden is met onze wereldkerk. Dat is 

nog niet zo eenvoudig nu we de kerk op allerlei 

fronten ‘kleiner’ zien worden. Hoe ziet zo’n 

kleiner wordende geloofsgemeenschap er uit?  

Het fundament voor een (kleine) geloofsgemeen-

schap is in elk geval dat er een dragende groep 

gelovigen is, die samenkomt in gebed en zich 

bezint rond de H. Schrift. In de gemeenschap 

wordt het gelovig handelen zichtbaar en ervaar-

baar. Zoals in het omzien naar elkaar (diaconie) en 

het gesprek over geloven (catechese). 
 

Prof. Dr. Henk de Roest (Hoogleraar Theologie) 

schreef onlangs een artikel over de toekomst van 

de gewone kerkelijke gemeente. Kerk-zijn in de 

toekomst is niet voorbehouden aan allerlei bij-

zondere missionaire initiatieven. Iedere bestaande 

geloofsgemeenschap (gemeente) heeft perspectief, 

zo beoogt hij en verbindt dat met een toenemende 

belangstelling van jonge mensen voor een 

theologische studie. Er is onder de nieuwe studen-

ten in het geheel geen sprake van een mineur-

I 

2 – september / oktober 2016 

stemming. Zij willen hun gaven, geloof en bezieling voluit inzetten voor wat zij 
zien als een kostbare gemeenschap: de lokale kerk. Ze zijn, bij alle vragen die ze 
ook hebben, vooral dankbaar en verwonderd dat er een gemeente van Jezus 
Christus is.  
 

Huisgemeente 

Een hoopvol teken voor de toekomst van kerkelijke gemeenschappen. Jonge 
mensen die niet zorgelijk klagen over verlies of dat het allemaal heel anders 
moet. Het begin van elke christelijke gemeenschap zien zij in de verwondering 
om wat mensen in de relatie tot Christus, de Heer van de kerk, wordt 
geschonken en wat zij in deze relatie ontdekken, ervaren en leren. In het Boek 
Handelingen en de Brieven van het Nieuwe Testament gaat het daar ook over. 
Christelijke gemeenten bestaan daar uit kleine groepen van zo’n 40 mensen en 
zijn verbonden met andere gemeenschappen. Voor die gemeenschap geldt 
inderdaad: als één lijdt, lijden alle leden mee, en als één lid vreugde ontvangt, 
delen allen daarin. Paulus hoor ik zeggen: “jullie klein clubje dat bij een van 
jullie aan huis een gemeente vormt, jullie stellen in de ogen van jullie cultuur 
niets voor, maar jullie zijn geroepen, jullie zijn geliefden, en rechtvaardigen 
doordat jullie elkaar bezielen”. 
 

Inderdaad een hoopvol teken in onze tijd van kerk zijn, wanneer jonge mensen 
zich laten inspireren door de eerste christelijke gemeenschappen. Iets om in deze 
vakantietijd eens te overdenken.  
De komende tijd maak ik een gesprekronde langs alle locaties van de St. Paulus 
Parochie. Met Locatieraden en mensen die lokaal het pastoraat dragen maak ik 
niet allen kennis, maar wil ik met hen verkennen waar wij staan als 
geloofsgemeenschap en hoe we kunnen bouwen aan kerkelijke geloofsgemeen-
schappen met toekomst. Wie weet hoe geloofsgemeenschappen bezield door Gods 
Geest - “Met passie voor het Evangelie” - zullen groeien. 

Diaken Cor Peters 
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███████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong  HP = Vicaris H. Pauw 

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet  

WD = Woorddienst RL = Pastor Rianne Luiten 

GVK = Gebedsviering voor kinderen JS = Dominee J. Struijk 

 

Weekend van 17 en 18 sept.: 25e Zondag door het jaar 

Zo. 18 sept. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte ter gelegenheid van de Vredesweek. 

Met deze collecte ondersteunen wij projecten over de hele 

wereld die tot doel hebben de vrede te bevorderen. 

Do. 22 sept. 14.00 uur In Grand Café De Hofmaat 

  Gezellige middag van de Seniorensoos (tot 19.00 uur). 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 18 sept. Eibergen 10.30 uur WCV - Werkgroep 10.30 uur EU – HdJ 

Do. 22 sept. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 24 en 25 sept.: 26e Zondag door het jaar 

24 en 25 sept. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 

Vr. 30 sept. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

  Voorganger is de heer L. van der Meer (RK). 

  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 

  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 25 sept. Eibergen 10.00 uur Oec.dienst JS/AZ 10.30 uur EU – HdJ 

    In de Oude Mattheus 

Do. 29 sept. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 1 en 2 okt.: 27e Zondag door het jaar 

Za. 1 okt. 10-12 uur Sam’s kledingactie (zie blz. 13). 
 

Zo. 2 okt. 10.30 uur Woord- en Communieviering  met zang 

van het Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep 

Vieringen. 

Di. 4 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 

Do. 6 okt.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 1 okt. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 2 okt.      10.30 uur EU – HdJ 

      17.00 uur Lof – HdJ  

Do. 6 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
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Weekend van 8 en 9 okt.: 28e Zondag door het jaar 

Za. 8 okt. 19.00 uur Eucharistieviering  met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Di. 11 okt. 19.00 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor, verzorgd 
door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 12 okt. 9.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor R. 
Luiten. 

Wo. 12 okt.  Redactievergadering voor de Allerzielenbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 
Vr. 14 okt. 19.00 uur In de RK Kerk Eibergen: 
  Theatervoorstelling “Franciscus spreekt!” (zie blz. 9). 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 8 okt. Eibergen 19.00 uur WCV – RL 

Zo. 9 okt. Rietmolen 9.00 uur WCV – RL  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 13 okt. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep  

 
Weekend van 15 en 16 okt.: 29e Zondag door het jaar 

15 en 16 okt. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Di. 18 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Do. 20 okt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 15 okt. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ 

Zo. 16 okt.      10.30 uur Calixtusfeest 

       EU – HP/HdJ 

      17.00 uur Vespers – HdJ  

Do. 20 okt. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 22 en 23 okt.: 30e Zondag door het jaar 

Za. 22 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering  met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor R. Luiten. 

  Er is een 2e collecte voor Missio. 
Di. 25 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Vr. 28 okt. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 22 okt. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 23 okt.      10.30 uur EU – HdJ 

Do. 27 okt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Vieringen in de komende weken: 

Zo. 30 okt. 13.30 uur Doopviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Di. 1 nov. 19.00 uur Allerheiligen 

  Eucharistieviering met pastoor H. de Jong. 

Wo. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen 

  Woorddienst met zang van het Herenkoor. Pastor A. Zoet 

en de werkgroep Avondwake gaan voor. 

Do. 3 nov.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

Zo. 6 nov. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 
 

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

Gedoopt (in de locatie Eibergen): 

05-06 Marc Vincent Klein Nijenhuis, Rutgerinkdijk 1A1 
 

Vertrokken naar verzorgingshuis De Meergaarden Eibergen: 

Mevr. A.J.H. Bolster-Papen, Es 67 
 
 
 

 

 
 

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

 

 

VOLOP BARMHARTIGHEID IN LIEVELDE: 

EEN TERUGBLIK OP DE PAULUSDAG VAN 3 JULI 
 

useumboerderij Erve Kots in Lievelde vormde het decor voor alweer de 5e 

Paulusdag. Een dag bedoeld voor alle parochianen van de St. Paulus-

parochie, om samen te vieren en elkaar te ontmoeten. 
 

Zo’n 250 parochianen waren naar Lievelde gekomen voor de eucharistieviering 

die, ondanks de nodige donkere wolken, gewoon in de openlucht werd gehouden. 

De grote opkomst zorgde er ook voor dat massaal stoelen werden geleend van het 

terras van Erve Kots. Het pastorale team ging voor, de middenkoren Diapason 

uit Neede en Kumbayah uit Eibergen verzorgden de zang en de voorbede werd 

verzorgd door parochianen uit alle zeven locaties. Samen vieren in optima forma! 

Pastoor de Jong ging in zijn overweging in op het handen en voeten geven aan je 

geloof. In de kerk mogen we ons laten inspireren, ons met elkaar en met God 

verbonden weten. Maar buiten de kerk hebben we ook een opdracht. De zorg 

voor de aarde en de zorg voor elkaar vertrouwde God aan ons toe. Als we nu om 

ons heen kijken, zien we genoeg dingen waar nog aan gewerkt moet worden. Als 

iedereen een steentje bijdraagt, maakt dat een wereld van verschil. De pastoor 

legde dit uit aan de hand van de werken van barmhartigheid en het speciale logo 

van het Jaar van Barmhartigheid, dat was afgedrukt op de voorkant van het 

liturgieboekje. 
 

Na de koffie met broodjes op ‘de delle’ van Erve Kots, volgde een boeiend 

middagprogramma waar bijna 100 parochianen aan deelnamen. Drie 

M 

6 – september / oktober 2016 

vrijwilligersorganisaties uit het werkgebied van de St. Paulusparochie waren 
uitgenodigd om, op verschillende locaties in het museum, te vertellen over hoe zij 
omzien naar de naaste: Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Schuldhulp Op Maat 
en de Vincentiusvereniging.  
De vrijwilligster van Vluchtelingenwerk vertelde hoe ze vorig jaar tijdens haar 
vakantie op Lesbos met eigen ogen de vluchtelingenstroom had gezien en daar de 
helpende hand had uitgestoken. Nu zet ze zich in voor de vluchtelingen en 
statushouders in haar eigen omgeving. Maatjes van Schuldhulp Op Maat helpen 
mensen met financiële problemen bij het op orde brengen van de administratie 
en het werken aan een schuldenvrije toekomst. De Vincentiusvereniging runt 
een kringloopwinkel en met de opbrengst zorgen zij jaarlijks voor een extraatje 
voor de minima, een attentie voor mensen die een verlies hebben geleden en 
geven ze sociale leningen om urgente nood te lenigen. Elk verhaal ging over 
onbekenden, die je naaste worden door naast die ander te gaan staan. Dat is 
waar het Jaar van Barmhartigheid ons ook toe uitnodigt. 
 

Het organisatiecomité heeft deze Paulusdag uitstekend voorbereid en locatie 
Lievelde had alles tot in de puntjes verzorgd: van broodjes smeren tot 
collecteren. Ook een woord van dank aan de museumboerderij Erve Kots voor de 
gastvrije ontvangst. 
In 2017 wordt de Paulusdag gehouden in het noordelijkste deel van onze 
parochie: de Reetmölle. Tijdens de afsluitende borrel werd daarom de parochie-
vlag overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap Rietmolen. 

Een deelnemer. 
 

 

BOEKBESPREKING: EINDELIJK THUIS 
 

p 8 december 2015 is in Rome het Jaar van Barmhartigheid gestart door de 
Heilige Deur in de Sint Pieter te openen. In de St. Paulusparochie zijn voor 

het hele jaar een aantal activiteiten tot stand gekomen en worden ook in praktijk 
gebracht. 
Een van de activiteiten is met elkaar in gesprek komen over thema's als 
barmhartigheid, verzoening en vergeving. Deze thema's zijn heel actueel en 
daarom willen wij graag gaan starten met het lezen van het boek "Eindelijk 
thuis" van Henri Nouwen. Hij schreef dit boek naar aanleiding van zijn confron-
tatie met een reproductie van het schilderij "De terugkeer van de verloren zoon" 
van Rembrandt.  
De eerste bijeenkomst zal zijn in Het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 GR te 
Neede op woensdag 21 sept. 2016 van 9.30 tot 11.30 uur. De andere data voor 
deze serie bijeenkomsten zijn: 19 okt. 2016; 16 nov. 2016; 18 jan. 2017 en 15 febr. 
2017 telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip. 
Het ISBN nummer van Eindelijk thuis is: 9789020999792. Het boek kost 12,99 
euro (paperback) en is bij elke boekhandel te bestellen. Er is plek voor 12 mensen 
en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro. U kunt zich opgeven bij 
Rieky Luttikholt via lutti212@planet.nl of 0545-474255/ 06-42325683. 
Judith Herbers en Rieky Luttikholt 

O 
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WELKOM OP DE ALPHACURSUS 
 

n september start in Groenlo de Alphacursus. Deze keer wordt de Alpha-

cursus georganiseerd als een samenwerking tussen de St. Paulus Parochie 

(Groenlo, Eibergen, Beltrum, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen) en de 

geloofsgemeenschap LICHT uit Lichtenvoorde. De cursus wordt gehouden in het 

parochiecentrum in Groenlo. 
 

Wat is Alpha?  

De Alphacursus laat je voor het eerst of opnieuw kennis maken met kernthema’s 

van het Bijbelse geloof. Het gaat over de persoon van Jezus Christus, het 

symbool van het kruis, wat is geloof, over Gods Geest, over de bijbel en over 

bidden en meer. De avonden hebben een zeer open karakter – er is alle ruimte 

om je mening met anderen te delen en zo zelf verder te komen met zingeving-

vragen.  
 

Hoe werkt het? 

De cursus begint met een introductieavond op dinsdag 20 september. Daarna 

kun je beslissen of je met het vervolg van de cursus meedoet. De totale cursus 

beslaat tien keer een dinsdagavond en daarbij een weekend (vrijdagavond en 

hele zaterdag) zo halverwege de cursus (eind oktober/begin november).  

Elke cursusavond wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd om half 7. Na de 

maaltijd wordt het onderwerp van de avond geïntroduceerd en is er daarna 

gelegenheid om in kleine groepjes over het onderwerp en andere vragen door te 

spreken.  
 

Wat kost het? 

Van de deelnemers wordt een bijdrage van € 30,- gevraagd. Daarvoor ontvang je 
een cursusboekje en 10 heerlijke maaltijden. Voor het weekend wordt een aan-

vullende bijdrage gevraagd, maar dat is afhankelijk van de locatie waar het 

weekend wordt gehouden. Cursisten hebben daarin natuurlijk ook een stem…. 
 

Voor wie is het? 

De Alphacursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in geloof. Je hoeft 

niet gelovig te zijn en je hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn. De 

onderwerpen worden door deelnemers van de beide organiserende kerken 

geïntroduceerd. Of je nu al jaren meedoet of je wilt jezelf opfrissen met 

betrekking tot geloof, dan zit je bij Alpha op de juiste plek. Belangstellenden en 

parochianen uit alle locaties van de St Paulus Parochie zijn hartelijk welkom.  
 

Opgave kan via de mail rianneluiten@stpaulusparochie.nl (de nieuwe pastor van 

de parochie) of via een folder die achter in elke kerk te vinden is; ook kan het 

adres alpha-lichtenvoorde@solcon.nl gebruikt worden.  

 

Het voorlopige Alphateam, 
 

Rianne Luiten, Hennie te Focht 

en Kees van de Beek 

I 
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KUNST EN SPIRITUALITEIT 2016-2017: “PSALMEN IN ANDER LICHT” 
 

salmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook vreemd en hard.… Je komt erdoor 
tot zingen, je wordt er stil van of ze stuiten je tegen de borst.  

Om de psalmen toegankelijker te maken en beter te verstaan, zullen we telkens 
een psalm lezen, overwegen en uitdiepen. De keuze van de psalmen is gebaseerd 
op het mysterie van God en mens. Aan bod komen thema’s als zonde, vergeving 
en barmhartigheid, verwondering om het leven, verbijstering om ziekte en 
lijden, God die verborgen meegaat op de je weg in het leven. 
 

Voorafgaand aan het lezen van de psalm kijken we naar een hedendaags kunst-
werk. Het kunstwerk plaatst de psalm in eigentijds licht, er ontstaat een 
spanningsboog: bevestigend of juist tegendraads.  
 

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief. 
We sluiten elke bijeenkomst af met het luisteren naar een gezongen versie van 
de psalm en/of het lezen van de psalm uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij. 
 

Data: 10 okt., 14 nov., 12 dec. 2016, 9 jan. 2017, 13 febr., 13 mrt. 2017. 
Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur. 
Plaats: Antoniusbeuk, H. Matteüskerk, Grotestraat 88, Eibergen. 
Begeleiding: Pastor Annet Zoet 
Kosten: € 25,- 
Informatie en aanmelding bij: annettezoet@gmail.com of 06-27124695 
 

 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2016: FILIPPIJNEN 
 

n de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit 
jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Natuurrampen, 

armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.  
 

Land van tyfoons 

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 
2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling 
na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets 
meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen 
aan de kust van Tacloban.  
 

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland 

De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat. 
Met name veel vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buiten-
land. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.  
 

Getuigen van barmhartigheid 

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen 
in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn 
getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. 
Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een 
nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille 

P 

I 



 9 – september /oktober 2016 

Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’, waar dakloze 

gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.  
 

Help onze medegelovigen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig 

bestaan. Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de extra collecte op 

Missiezondag in het weekend van 22-23 oktober of stort uw bijdrage op NL65 

INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 

Missio - Steunt parochies wereldwijd 
 

 

14 OKT.: VOORSTELLING “FRANCISCUS SPREEKT!” IN EIBERGEN 
 

rancisucus is een man van zijn én onze tijd, gepassioneerd door zijn mede-

mensen en zijn vriend Jezus. 
 

Kom vrijdag 14 oktober om 19.00u naar de R.K. Mattheüskerk aan de Grote-

straat 88 in Eibergen en laat u inspireren!! 

De voorstelling, gespeeld door theatergroep Roeach uit België, duurt (inclusief 

het nagesprek) tot ongeveer 21.00u. 

Als u vervoer wenst, neem dan contact op met Peter Müller: 0544-463045 of 

pjamueller@gmail.com. 
 

Wat kunt u verwachten? 

Lees de reacties van toeschouwers van eerdere voorstellingen en lees een 

uitgebreider stuk over de inhoud op de website: www.stpaulusparochie.nl → 

Jaar van Barmhartigheid → overzicht activiteiten en klik op de blauwe tekst bij 

14 oktober. 
 

Enkele uit de vele geschreven reacties bij de tours die al gehouden zijn: 

• Zulke getuigenissen zijn oasen van hoop in onze tijd! 

• Gefeliciteerd met de prachtige eenvoud waarmee dit boeiende verhaal wordt 

verteld. 

• Een erg geslaagde inkijk in iemand die ik nauwelijks kende, met een 

schitterende apotheose. 

• Een zeer eigentijdse Franciscus die spreekt en tot leven komt. 

• Het was een heel boeiende voorstelling met mooie teksten. Heel actueel ook. 
 

 

DE BELEIDSADVIESGROEP DIACONIE ST. PAULUS BLIKT VOORUIT 
 

n het weekend van 12 – 13 november (Sint Maarten) wordt weer de jaarlijkse 

eieractie gehouden. Parochianen wordt gevraagd om in dat weekend eieren 

mee te brengen voor de Voedselbank. In de wekelijkse voedselpakketten komen 

nagenoeg nooit eieren voor. Deze actie is daarmee een mooie aanvulling op de 

wekelijkse pakketten. Mochten kerkgangers niet in staat zijn om eieren mee te 

brengen dan is een financiële bijdrage ook altijd welkom. Wij zullen van dat 

bedrag eieren kopen en deze afleveren bij de Voedselbank. 
 

e Nautilusdag (ontmoetingsmiddag/inspiratiemiddag) voor bezoekers-

groepen stond gepland op 4 oktober 2016. Voor dit jaar komt deze dag te 
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vervallen. Volgend jaar zal de dag, traditiegetrouw, weer in februari plaats-
vinden. 
 

oor de Adventsactie 2016 is gekozen voor een project in Rwanda. Het project 
behelst de reïntegratie van straatkinderen in de samenleving. 

 

oor de Vastenactie 2017 is gekozen voor een zogenaamd “eigen project” Het 
betreft een project in Zambia dat geleid wordt door de stichting “Geef de 

kinderen van Mpongwe een toekomst” Mevrouw Korsten Korenromp (voorzitter 
van de stichting) heeft ons hierover benaderd. Doelstelling van de stichting is 
het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling in 
het Mpongwe district, met speciale aandacht voor kwetsbare groeperingen zoals 
weeskinderen, jeugd en vrouwen. 
 

 

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR 
 

egelmatig vergadert het parochiebestuur over allerhande zaken die spelen 
in de parochie. Hieronder een aantal zaken die in augustus aan de orde zijn 

gekomen en besluiten die zijn genomen. 
 

Communicatie 

Het communicatie-afstudeerproject is afgesloten. Chellie Sielias is geslaagd. Zij 
komt op 28 september haar bevindingen toelichten in een extra vergadering van 
het bestuur en het pastoresteam.  Hierna zal gekeken worden hoe aansprekende 
aanbevelingen gerealiseerd kunnen worden. 
De gegevens van bestuursleden op de website zullen binnenkort worden 
uitgebreid zodat ze gemakkelijker te benaderen zijn. Tevens zal er een foto van 
het bestuur geplaatst worden. 
De pastores hebben besloten om het Facebook-account van de parochie meer te 
gaan gebruiken. 
 

Personele zaken 

Binnen het bestuur van de parochie zijn er enkele vacatures. Er wordt gezocht 
naar kandidaten voor de functie van secretaris en voor de portefeuille 
Gebouwen. Er zijn een aantal mogelijke kandidaten die benaderd zullen worden. 
 

Financiën 

Verzekeringsmaatschappij Donatus heeft bekend gemaakt dat zij een deel van de 
premie gaat terugbetalen aan haar leden. De hoogte van dat bedrag is nog niet 
bekend. Dit wordt verrekend met de nieuwe premies. 
Het bestuur is, in samenwerking met de locaties, bezig alle financiële cijfers van 
2015 te verzamelen. Ook wordt er gewerkt aan de begroting voor 2017. 
 

Pastorale zaken 

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid komen er verschillende groepen 
op bedevaart naar de Calixtusbasiliek. 
Op 13 november wordt de Heilige deur gesloten. Het hele pastoresteam is hierbij  
aanwezig. De stuurgroep Jaar van Barmhartigheid betrekt ook de jeugd bij de 
afsluiting van het Heilig Jaar. 

V 
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Het pastorale team is bezig met evaluatie van beleidsplan. Als opbouwwerker is 

Diaken Peters hier ook bij betrokken. Hij heeft al met een aantal locaties  

gesproken. 

De Catechese wordt nu gedaan door de pastores Zoet en Luiten. 

Pastoor De Jong  gaat zich nu meer richten op Diaconie. Er is een overleg 

geweest van de beleidsgroep Diaconie, voorheen Stuurgroep Diaconie. 

Pastor Luiten is bezig met de organisatie van een Alpha cursus. Dit is een cursus 

voor mensen die kennis willen maken met katholiek geloof of hun kennis wil 

verfrissen. 

Vanaf 1 september komen 15 Eritrese vluchtelingen bij elkaar in de Calixtus-

basiliek voor een wekelijks gebedsmoment. 

Op 19 oktober komt het pastoraal team in de bestuursvergadering om te praten 

over de voortgang van het beleidsplan. 

Het parochiebestuur 
 

 

MAKIKO IS OP ZOEK NAAR JOU 
 

Wij zijn het kinderkoor in Eibergen. 

Kom gezellig samen met ons zingen. 

Elke vrijdag van kwart voor 7  

tot en met kwart voor 8, 

in de Antoniusbeuk  

(de linkerkant van de Mattheuskerk te Eibergen). 
 

We vinden het heel leuk als jij met ons meedoet!!!  
 

Graag tot vrijdag. 
 

Hilda Bomers, dirigent Makiko 

Hoogkamp 44, 7152 GK Eibergen 

Tel. 0545-471439   E-mail: hildabomers@gmail.com  
 
 

 

██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 

 

 

WERELDWIJDE VIERING, BEZINNING EN GEBED 

VOOR HET MIDDEN OOSTEN 
zaterdag 17 september, 20.00 uur, Grote Kerk Neede 

  

erken in actie komen op voor de kerken in het Midden Oosten. Het doel is 

verbondenheid te tonen en actie te ondernemen vanuit Neede via de kerken 

in Syrië, Jordanië, Libanon en Irak voor hen die daar lijden. 
 

Laten we samen tonen dat de situatie in het Midden Oosten ons niet koud laat. 

Dit is het moment om bij elkaar te komen: 

• om onze verbondenheid te tonen 

• om te bidden voor kracht voor de hulpbehoevenden en hulpverleners 

• om waar mogelijk geld en hulp te geven 
 

K 
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Kerken in het Midden Oosten houden, ondanks alles, hun deuren open en bieden 
mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. 
Er wordt die avond o.a. een live stream verbinding gemaakt met Amsterdam, 
Syrië en Libanon. Heel bijzonder dus! Na de dienst van bezinning nodigen wij u 
uit om een vrije gift te geven, zodat de kerken ter plekke onderdak, voedsel-
pakketten en kleding kunnen blijven geven (een voedselpakket kost € 45,-). Uw 
hulp is hard nodig! 
 

Wij nodigen u van harte uit om dit mee te maken op zaterdag 17 september om 
20.00 uur in de Grote Kerk. Er zijn geen entreekosten, maar wij vragen u 
vriendelijk om een vrije gift. 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Neede 
 

 

DIT JAAR GEEN OECUMENISCHE VREDESDIENST IN NEEDE 
 

ellicht is het u opgevallen dat in het overzicht vieringen de traditionele 
Oecumenische Vredesdienst in september ontbreekt. 

Toen de oecumenische vieringen werden gepland, bestond het pastoresteam uit 
pastoor De Jong en pastor Zoet. Voor de oecumenische vieringen is alleen pastor 
Zoet beschikbaar als voorganger, pastoor De Jong niet. In een overleg tussen de 
RK pastores en de dominees van de PKN is afgesproken dat beide kerken een 
voorganger moeten leveren voor een oecumenische dienst. 
Bij de vaste momenten voor oecumenische vieringen (in september bij de 
vredesweek en in januari bij de gebedsweek voor de eenheid van de christenen) 
zijn er op meerdere plaatsen oecumenische diensten. Pastor Zoet heeft een 
beperkte aanstelling (0,5 fte). Er zijn daardoor meer vieringen dan waarin zij 
voor kan gaan. Daarom is besloten dat er in september geen oecumenische 
dienst in Neede wordt gehouden. 
Ter geruststelling: door de recente uitbreiding van het pastoresteam is er een 
extra pastor beschikbaar voor oecumenische diensten. Het moeten laten ver-
vallen van oecumenische diensten vanwege een tekort aan RK voorgangers 
behoort daarom voorlopig tot het verleden. 
 

In de buurlocatie Eibergen is zondag 25 september om 10.00 uur in de Oude 
Mattheus wel een oecumenische vredesdienst. Pastor Zoet en dominee Struijk 
gaan hierin voor. U bent daarbij uiteraard van harte welkom! 

Gerard Bartels, lid Stuurgroep Oecumene Neede 
 

 

STOP JE VERDRIET NIET WEG 
  

ouwen is nog zo'n beladen onderwerp. Buiten de 
familiekring is het een moeilijke stap om er over te 

praten. Het leven vraagt echter om door te gaan. Mensen met 
een verlies zoeken naar een nieuw balans. 
Een gesprek met lotgenoten kan hierbij helpen. Veel adviezen 
van mensen komen op je af: ''je moet afleiding zoeken'', ''je 
moet hard werken'', ''het verlies slijt wel''. Veel van die 
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adviezen betreffen vaak het ontkennen van het verlies. Het is echter zo iets 

groots, het verlies van je partner, je kind je vader of moeder. In onze streek zijn 

mensen wel gewend om hard te werken. Ook na een ernstig verlies gaan veel 

mensen maar door, want ze moeten toch verder. 
 

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats of streek, bent U 

van harte welkom op de ''dag van het licht'' op  woensdag 16 november a.s. in de 

Molenberg in Groenlo. 
 

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, alles blijft binnenskamers er wordt 

verder niet over gepraat. Het is jouw verdriet. De gevoelens welke worden 

uitgesproken worden heel serieus genomen en er wordt respectvol mee om-

gegaan. 

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd Mirjam Hulshof, uitvaart 

begeleidster uit Lievelde. 
 

Voor opgave en nadere informatie kunt u terecht bij: 

Willy Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 7161XH Neede. Tel. 0545 292177 

Dinie Heuwer, Kronenkamp 17, 7161HE Neede. Tel. 0545 292562 
 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

27 augustus €  42,20 Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA) 
 

 

AANMELDEN VOOR 1E COMMUNIE IN 2017 
  

ier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie aan de 

ouders van (voornamelijk) groep 4 leerlingen. Via de post hebben we 

al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Degene die geen aanmeldings-

formulier 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 21 mei 2017 in de H. Caeciliakerk te Neede. 

Wij verzoeken u Anita Wientjes te bellen. Van haar krijgt u dan een aan-

meldingsformulier die u vervolgens kunt invullen en inleveren bij het locatie-

secretariaat (graag zo spoedig mogelijk). 
 

Hartelijk dank namens de werkgroep: Anita Wientjes 0545-296246 
 
 

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

 

 

ZATERDAG 1 OKTOBER: SAM’S KLEDINGACTIE 
INLEVEREN TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR 

  

e kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in 

Neede vindt dit najaar plaats op 1 oktober 2016 bij de het Achterhuis bij de 

H 
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R.K. Kerk op de Borculoseweg 43 te Neede van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor deze actie kunnen kleding en schoeisel worden ingeleverd.  
 

De opbrengst gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een 
steunproject voor 500 families welke nog in opvang-kampen 
verblijven van Cordaid Mensen in Nood. 
 

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding in voor 

het goede doel. Wij worden hierin ondersteund door tal van vrijwilligers. 
 

 
 

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 2016 

Jaarthema: “Zalig de Barmhartigen” (Mt. 5,7) 
 

Kevelaerslof op zondag 2 oktober 2016, Pancratiuskerk Haaksbergen, aanvang 
19.00 uur 
 

Programma voor de bedevaart op dinsdag 1 november 2016: 
 10.00 uur Pontificale Hoogmis Basiliek 
 14.30 uur  Grote Kruisweg Mariapark 
 14.30 uur Kleine Kruisweg Pax-Christi  
 16.45 uur Afscheidsmoment Genadekapel 
 17.00 uur Lof St. Antoniuskerk  
 

Opgave voor de bedevaart van 1 november bij de plaatselijke broedermeester 
(voor Neede: Ida Lansink, Azaleastraat 4) of bij de heer B. klein Rot, Haaks-
bergen (℡ 053-5724699). 
 

 

NOVEMBER 2016: PELGRIMAGE NAAR ROME MET HET BISDOM 
  

aus Franciscus heeft op 8 december 2015 de heilige deur van de St. Pieter 
basiliek in Rome geopend en hij nodigt gelovigen wereldwijd uit om tijdens 

het Heilig Jaar van Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. We mogen ons 
dan herinneren aan de woorden van Jezus: “Ik ben de deur, als iemand door Mij 
binnenkomt zal hij gered worden” (Joh.10,9). Omdat niet iedereen naar Rome 
kan reizen, heeft de paus opgeroepen om in elk bisdom Heilige deuren te openen, 
zoals in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo. In november 2016 vertrekken vele 
Nederlandse Pelgrims naar Rome, de stad van HH. Petrus en Paulus.  
 

Ook kardinaal Eijk van het Aartsbisdom Utrecht nodigt parochianen uit voor 
deze pelgrimage. Op 15 november 2016 is er een Nederlandse dag. De vele 
Nederlandse pelgrims vieren die dag samen Eucharistie in de St. Pieter en na 
afloop zal Paus Franciscus de pelgrims toespreken. 
Belangstellenden vanuit de St. Paulus parochie zijn welkom om zich ook bij deze 
bijzondere 6 daagse Nederlandse Bedevaart van14 t/m 19 november 2016, aan te 
sluiten.  
Het Aartsbisdom heeft samen met VNB pelgrimsreizen een mooi programma 
samengesteld. Reiskosten vanaf € 839,- p.p. Voor meer informatie over deze 
pelgrimstocht kunt u contact opnemen met diaken Cor Peters. Hij zal deze reis 
mede begeleiden. T. 06-51036579 E. c.peters@stpaulusparochie.nl 

P 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 

 ℡ 0544-464663 Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 

  � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Pastoor H.A.M. de Jong  

 ℡ 06-123 797 93 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  

Annet Zoet (pastoraal werker)  

 ℡ 06-271 246 95 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 

Rianne Luiten (pastoraal werker) 

 ℡ 06–49715878 � rianneluiten@stpaulusparochie.nl 

Cor Peters (diaken) � c.peters@stpaulusparochie.nl 

 ℡ 06-51036579 
 

• Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving: ℡  06-19017292 
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt 

contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld) 

• Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ℡ 06-24855201 

• Koster H. Holtkamp: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Inloophuis Neede (� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl): 

Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis. 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 

Voorzitter Fons Kox Es 42-03 ℡ 0545-286318 

Secretaris vacant 

Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ℡ 06-22852326 

   7478 DB Diepenheim 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

Pastoraatsgroep Hermien Kempers Barmentloo 40a ℡ 0545-292707 

  Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 

  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Allerheiligenbinding 12 oktober 24 – 28 oktober 

Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 

Januaribinding 2017 4 januari 2017 16 – 20 januari 2017 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per 

e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 

U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat. 
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ZATERDAG 29 OKTOBER: “IN MIJN HART” 

AVOND VAN VERHALEN & LIEDEREN 
 

p zaterdagavond 29 oktober zal in Beltrum in de R.K. kerk 
OLV Tenhemelopneming een bijzondere avond gehouden 

worden in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. 
Een avond van persoonlijke verhalen verteld door mensen uit 
onze parochie, omlijst door inspirerende liederen gezongen door 
een koor, dat is samengesteld uit leden van middenkoren. 
 

Enkele mensen willen hun verhaal met ons delen: een verhaal 
van hun passie voor het vrijwilligerswerk dat zij doen, over hun 
verbondenheid met mensen in de marge, over een wending in 
hun leven of over de strijd die zij moeten leveren.  

 

De avond begint om 19.00 uur en is vrij toegankelijk, maar 
een vrije gift is welkom. 
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten bij een 
kopje koffie of thee.  
We nodigen u uit om deze bijzondere avond bij te wonen! 

Namens de Stuurgroep “Jaar van Barmhartigheid”, 

Annet Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie. 
 
 

Na de pieptoon kunt u de boodschap inspreken... 

Dit is de voicemail van... 

Wilt u informatie over vertrektijden toets dan een drie... 

Er zijn nog zeven wachtenden voor u... 
 

Vraag en antwoord geprogrammeerd, door mij niet altijd gewaardeerd. 

Technologie: waar is de grens? 

Waar blijft het gesprek van mens tot mens... 
 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
 

 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur 
℡  0545-286835   
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 
�  www.stpaulusparochie.nl 
 
 
 

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

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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