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PAROCHIEBLAD 
 

 

 

              

Parochie St. Paulus        Locatie H. Caecilia Neede 
  

 54e Jaargang, no. 6.  november / december 2016 
 

 
  

GEBED BIJ ALLERZIELEN 
 

euwige God, 

U bent het die ons redt, op U hopen wij. 

Veeg de tranen van ons gezicht, nu wij U bidden: 
 

Voor alle mensen die wij niet konden vasthouden 

en die in ons leven en leegte achterlieten; 

dat zij allen geborgen zijn in uw liefdevolle hand, 

dat wij hen veilig en gekoesterd weten bij U… 
 

Voor de mensen zonder gezicht, zonder naam, 

die stierven zonder dat iemand om hen rouwde; 

dat U hen ziet, hoort, kent en liefhebt, 

dat zij bij U hun thuis hebben gevonden… 
 

Voor alle vrouwen, mannen en kinderen, 

die verwachten binnenkort te zullen sterven; 

dat zij hun leven in uw hand durven leggen. 

dat zij er op vertrouwen dat U alles nieuw maakt... 
 

Voor al degenen die leven met een groot gemis, 

die de pijn van het verdriet 

dagelijk met zich meedragen; 

dat zij helpende mensen om zich heen vinden, 

dat zij uw troost en steun mogen ervaren… 
 

Eeuwige God, 

U bent onze oorsprong en onze toekomst. 

Verhoor onze gebeden en wees met ons, 

in al onze vreugde en in al ons verdriet. 

Zo bidden wij U, in naam van Jezus Christus, 

die ons de hemel heeft geopend, 

vandaag en alle dagen.                          Amen. 

E 
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NIEUWE VERTALING ‘ONZE VADER’ VANAF KOMENDE ADVENT 
 

anaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de liturgie. 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe 

vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat 
gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen. 
 

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het 
Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke 
commissie zorgde daarvoor. Alle betrokkenen, de Nederlandse en Belgische 
Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben 
hun goedkeuring verleend aan de wijziging. 
 

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 
 

De nieuwe tekst staat uiteraard straks in alle nieuwe misboekjes. Voor kerken 
die een bundel gebruiken of boekjes van eerdere jaren hergebruiken zijn er 
geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader 
beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. 
 

 

KINDERWOORDDIENSTEN IN DE ADVENT 
 

Beste kinderen en ouders, 
 

Julie hebben de herfstvakantie al weer achter de rug. Over 
twee maanden is het Kerstmis. Een tijd van verwachting en 
voorbereiden op de geboorte van Jezus. 
 

In de adventsperiode, de vier weken die vooraf gaan aan de 
kerstperiode, willen we hier samen met jullie over nadenken 

door er over te praten te lezen en te knutselen.  
We sluiten de kinderwoorddiensten af in de gezinsviering op Kerstavond in onze 
kerk. 
 

We zijn nog bezig met de voorbereidingen en zullen jullie via de schoolnieuws-
brief en de parochiewebsite www.stpaulusparochie.nl informeren over de data en 
tijden. Bellen voor meer informatie mag natuurlijk ook: ℡ 0545-295396. 

Simone Meijerink 

V 
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███████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong  TH = Mgr. Th. Hoogenboom 

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet  

WD = Woorddienst RL = Pastor Rianne Luiten 

GVK = Gebedsviering voor kinderen HP = Vicaris H. Pauw 

 

Weekend van 29 en 30 okt.: 31e Zondag door het jaar 

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

Di. 1 nov. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  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. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 29 okt. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 30 okt. Eibergen 12.00 uur Doopviering – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

      17.00 uur Lof – HdJ  

Wo. 2 nov. Eibergen 19.00 uur Woorddienst – RL 9.00 uur EU – HdJ  

 Rietmolen 19.30 uur Woorddienst – Werkgroep 

Do. 3 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
 

Weekend van 5 en 6 nov.: 32e Zondag door het jaar 

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

Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 9 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 5 nov. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 6 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 12.30 uur Doopviering – HdJ 

Do. 10 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
 

Weekend van 12 en 13 nov.: 33e Zondag door het jaar 

Za. 12 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  U kunt eieren meebrengen voor de Voedselbank (blz. 6). 

Zo. 13 nov. 10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering waarin de Heilige Deur van de 

basiliek wordt gesloten. Voorgangers zijn hulpbisschop 

Th. Hoogenboom en alle leden van het pastorale team. 

Wo. 16 nov. 10.00 uur In De Molenberg in Groenlo: 

Dag van het licht, over omgaan met verlies (zie blz. 10). 

Do. 17 nov. 14.00 uur Seniorensoos.  
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 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 12 nov. Eibergen 18.30 uur Oec. St. Maartenviering 

Zo. 13 nov.      10.30 uur EU – TH/team 

Do. 17 nov. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 Eibergen 9.00 uur WCV - Werkgroep 
 

Weekend van 19 en 20 nov.: Christus Koning - Caeciliaviering 

Zo. 20 nov. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van alle koren. 
Voorganger is pastor A. Zoet. 
Deze viering staat in het teken van onze vrijwilligers. 
Aan het slot worden de vrijwilligers die een taak hebben 
neergelegd, nieuwe vrijwilligers welkom geheten en twee 
koorjubilarissen gehuldigd vanwege een jubileum. 

  Er is een 2e collecte voor het jongerenwerk (zie blz. 7). 
Vr. 25 nov. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is mevrouw A. Haarman (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: 

Za. 19 nov. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 20 nov. Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 24 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
 

Weekend van 26 en 27 nov.: 1e Zondag van de Advent 

Za. 26 nov. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastor R. Luiten. 
Er is een 2e collecte voor de jaarlijkse Kerstpakketten-
actie voor de minima, een initiatief van de gezamenlijke 
kerken in de gemeente Berkelland. 

Wo. 30 nov.  Redactievergadering voor de Kerstbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 26 nov. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 27 nov.      10.30 uur EU – HdJ 

Do. 1 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
 

Weekend van 3 en 4 dec.: 2e Zondag van de Advent 

Zo. 4 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 3 dec. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 4 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

Do. 8 dec. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 
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Weekend van 10 en 11 dec.: 3e Zondag van de Advent 

Za. 10 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is vicaris H. Pauw. 

 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Volkskerstzang m.m.v. het RK middenkoor Cecil uit Riet-

molen, het Dameskoor Bon Vocale o.l.v. Ab Heuvelink en 

solo-zang door Engbert Bloemberg. De samenzang wordt 

begeleid door organist Gerrit Ebbekink. 

  Aan de uitgang is een collecte voor een goed doel. 

Wo. 14 dec. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 15 dec. 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos (zie blz. 12). 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 10 dec. Eibergen 19.00 uur Presentatieviering Vormsel – RL  

Zo. 11 dec. Rietmolen 9.00 uur WCV – RL  10.30 uur EU – HP 

Do. 15 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 Eibergen 9.00 uur WCV - Werkgroep 

 

Vieringen in de komende weken: 

17 en 18 dec. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 

Vr. 23 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

  Voorganger is dominee J. Lieftink (PKN). 

Za. 24 dec. 19.30 uur Kerstavond 

  Gezinsviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastor A. Zoet. 

  Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas Instelling. 

Zo. 25 dec. 10.30 uur Eerste Kerstdag 

  Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas Instelling. 
 

 

 

 

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

Er zijn geen familieberichten. 
 

 

 

 

 

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

 

 

AFSLUITING OKTOBER MARIAMAAND MET LOF 
 

et Heilig Jaar van de Barmhartigheid loopt ten einde. In de oktober-

maand/Rozenkransmaand vieren met onze bijzondere aandacht voor Maria, 

de “Moeder van Barmhartigheid”, zoals zij in het “Salve Regina” wordt toe-

gezongen. 
 

“Barmhartigheid” is geen alledaags woord. Dit woord is moeilijk door één enkel 

woord te vervangen. Het meest duidelijk komt dit woord naar voren in het 

evangelieverhaal over “De barmhartige Samaritaan” (Lucas 10, 25-37). 

H 
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Barmhartigheid heeft te maken met innerlijke bewogenheid gecombineerd met 
uiterlijke actie. Barmhartigheid is, kort gezegd: vanuit bewogenheid in beweging 
komen. In het woord barmhartigheid komen die twee samen: innerlijke bewogen-
heid en verbondenheid met de ander én concrete hulp en inzet voor de ander. De 
Samaritaan werd bij het zien van de mishandelde man, die langs de kant van de 
weg lag, door innerlijke ontferming bewogen en kon niet anders, dan in actie 
komen. 
In de Bijbel is de barmhartigheid een wezenskenmerk van God. Hij is als Vader 
innerlijk betrokken op ons, zijn kinderen en Hij zendt ons ook concrete bijstand 
in zijn Zoon Jezus Christus en in de gave van zijn Heilige Geest.  
Maria is de eerste getuige van dit alles geweest.  
Wanneer zij haar nicht Elisabet bezoekt om haar te gaan helpen, getuigt zij in 
haar lofzang, het Magnificat, dat de Heer “barmhartig is, van geslacht op 
geslacht” (Lucas 1, 50). 
Al twintig eeuwen mogen wij als gelovigen ervaren en getuigen, dat Maria de 
“Moeder van Barmhartigheid” is. Zij heeft de Barmhartige Heer gedragen en 
houdt Hem aan de wereld voor. Haar geloof, haar overgave aan de wil van God 
inspireert ons en helpt ons om ook zelf barmhartige mensen te zijn; mensen die 
vanuit liefdevolle bewogenheid in beweging komen om er te zijn voor onze 
naasten. 
Het Maria-oktoberlof met uitstelling van het Allerheiligste, rozenhoedje en na 
afloop biechtgelegenheid wordt gehouden op zondag 30 oktober om 17.00 uur in 
de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, Kerkstraat 8. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

EIERACTIE 12 EN 13 NOVEMBER 
 

n het weekend van 12 – 13 november (Sint Maarten) wordt weer de jaarlijkse 
eieractie gehouden. Wij vragen aan alle parochianen 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. 

Na de viering worden de eieren opgehaald en wordt ervoor 
gezorgd dat ze bij de Voedselbank komen. 
Mocht u niet in staat zijn om eieren mee te brengen dan is een 
financiële bijdrage ook altijd welkom. Van dat bedrag zullen dan 

eieren worden gekocht voor de Voedselbank. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Namens de beleidsadviesgroep Diaconie, Peter Pothof 
 

 

SLOTVIERING JAAR VAN BARMHARTIGHEID OP 13 NOVEMBER 
 

et het openen van de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome, gaf paus 
Franciscus op 8 december het startsein voor het Heilig Jaar van Barm-

hartigheid. In aansluiting op deze handeling werden wereldwijd op 13 december 
vele Heilige Deuren geopend. 

I 

M 
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Eén van die deuren bevindt zich onze parochie. In een indrukwekkende viering, 

waarbij ook de vormelingen betrokken waren, werd de Heilige Deur in de H. 

Calixtusbasiliek geopend. 

Er zijn dit jaar vele activiteiten in het kader van het thema ‘barmhartigheid’ 

ontplooid. Een parochiële “Stuurgroep Jaar van Barmhartigheid” werd als 

coördinatieteam ingesteld. Zo waren er o.a. speciale extra vieringen, bezinnings-

bijeenkomsten, bedevaartgroepen trokken door de Heilige Deur, kinderen en 

jongeren gingen met het thema aan de slag en voor velen was het verfrissend om 

het biechtsacrament (voor sommigen na vele jaren weer) te ontvangen. 
 

Werken aan barmhartigheid houdt niet op na dit Heilig Jaar. Toch is het goed 

om het ook samen de bekroning van een zegenrijk jaar te vieren. 

Op zondag 13 november zal Mgr. Th. Hoogenboom na de Hoogmis van 10.30 uur 

in de basiliek te Groenlo, de Heilige Deur sluiten. De viering, waarin alle leden 

van het pasto-raal team zullen assisteren, is de enige viering op die dag in onze 

parochie. Ook hopen we op de belangstelling van parochianen van de andere 

parochies in ons vicariaat Arnhem. 

Er wordt in de viering medewerking verleend door mensen die als asielzoeker in 

ons midden zijn komen wonen. Het parochiebrede koor “Laudate Dominum” is 

aanwezig, er is kindernevendienst en koffie en thee na afloop. Ook kunt u de 

tentoonstelling nog bekijken van collages die kinderen en jongeren van diverse 

scholen hebben gemaakt over het thema “barmhartigheid”. 

Kortom, reden genoeg om samen te komen en in dankbaarheid te vieren en 

verder te gaan… 

Namens het pastoraal team, 

pastoor H.A.M. de Jong. 
 

 

20 NOV. JONGERENCOLLECTE 
 

innen ons aartsbisdom wordt werk gemaakt van het jongerenpastoraat. 

Bijna elke maand zijn er activiteiten voor de jeugd van 16+. We organiseren 

dagen voor vormelingen en misdienaars. Iedere zomer is er een aanbod van 

kampen voor tieners en kinderen. Deze zomer hebben ruim honderd jongeren uit 

ons bisdom deelgenomen aan de Wereld Jongerendagen in Krakau. Het 

Jongerenplatform Utrecht (JPU) is, samen met onze jongerenwerkers Amanda 

en Samuel en vele vrijwilligers, ontzettend druk om al deze activiteiten te orga-

niseren en te promoten bij de doelgroep. 

Daarnaast wordt er samengewerkt met andere bisdommen om landelijke 

initiatieven te ontplooien zoals vormingsweekenden of leiderschapstrainingen 

waaraan tot nu toe al tientallen jongeren uit ons bisdom hebben meegedaan. 

Dit zijn zéér positieve ontwikkelingen die de moeite waard zijn om te onder-

steunen en uit te bouwen. 
 

Om dit ook financieel mogelijk te maken, staat in het derde weekeinde van 

november (19 en 20) een speciale jongerencollecte op het collecteschema. Graag 

willen wij u deze collecte alvast van harte aanbevelen. De opbrengst van de 

B 
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jongerencollecte wordt gebruikt voor de organisatie van de genoemde landelijke 
jongerenprojecten én voor het jongerenwerk van het eigen bisdom. 
Kijk ook eens op onze website: www.jongaartsbisdom.nl. 

Met hartelijke groet, 

Vicaris Hans Pauw, 

Bisschoppelijk vicaris voor Jeugd/Jongeren en Catechese 
 

 

ST. PAULUSPAROCHIE OP FACEBOOK 
 

e parochie werkt hard aan een communicatieplan. Dat is mede naar aan-
leiding van het onderzoek dat door een studente van HAN in het voorjaar is 

gedaan. U hoort en merkt daar later nog wel meer over. 
Eén van de uitkomsten is dat veel van onze parochianen gebruik maken van 
internet en de online communicatiemiddelen. 
De Facebookpagina van St. Paulusparochie hebben we bijgewerkt en u vindt er 
actuele informatie en berichten, foto’s over allerlei activiteiten, vieringen, 
lezingen enz. 

Bezoekt u die pagina eens en klik op “vind-ik-leuk”. Zo bouwen we 
ook aan onderlinge verbondenheid. Op 10-10-2016 hebben we 116 
“vind-ik-leuks”. Dat moeten er op 31 december van dit jaar tot 

zeker 250 kunnen zijn. Zorgt u er ook voor?  
Diaken Cor Peters 
 

 

STRAATKINDEREN TERUG NAAR HUIS IN RWANDA 

Een project van de Adventsactie 2016 
 

oals veel Afrikaanse landen, heeft ook Rwanda te kampen met het 
probleem van straatkinderen. Ondanks de inzet van de Rwandese 

overheid, de samenleving en internationale organisaties, leven veel 
kinderen op straat. Vaak is dat het gevolg van armoede op het platte-
land, aids, toenemende werkloosheid of lage koopkracht. 
De organisatie CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die in de hoofdstad Kigali op 
straat leven en vangt deze kinderen op om hen daarna terug in hun gezin te 
kunnen plaatsen. 
 

Geestelijke en materiële hulp voor straatkinderen 

De straatkinderen in Kigali hebben om allerlei redenen hun huis verlaten en 
leven in de probleemwijken waar geweld, drugsgebruik, misbruik en diefstal veel 
voorkomen. CECYDAR heeft enkele gebouwen ingericht om kinderen op te 
vangen. Hun doel is om hen weer terug bij hun gezin te plaatsen. Als dat niet 
lukt, kunnen de kinderen in pleeggezinnen terecht. Voor ze in een gezin 
geplaatst worden, helpt CECYDAR hen om lichamelijk en mentaal te herstellen 
van hun tijd op straat. Dit project richt zich op 3000 straatkinderen 
(voornamelijk jongens) in de straten van Kigali. Adventsactie 2016 steunt 
CECYDAR met € 70.000. Het centrum verwacht dat er in de periode 2016 - 2018 
ongeveer 220 kinderen weer thuis zullen wonen en dat er 330 kinderen 
opgevangen worden in het centrum. 

D 

Z 
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Geleidelijke overgang van straat naar gezin 

De kinderen worden in drie fasen geholpen, om de overgang niet te abrupt te 

maken. In een eerste fase leggen de maatschappelijk werkers contact met de 

kinderen op straat. Wanneer dit contact goed is, gaan ze over op de tweede fase: 

de opvang van de kinderen in het centrum. Per periode van drie tot zes maanden 

worden er gemiddeld 50 kinderen opgevangen. Zodra de kinderen opgenomen 

zijn in het centrum, gaan opsporingsagenten van de organisatie op zoek naar 

hun gezinnen. Ondertussen krijgen de kinderen in het centrum kleding en 

medische zorg. Op basis van hun leerniveau worden ze in een klas geplaatst. Om 

hen ook mentaal te helpen, hebben ze contact met een psycholoog. In de laatste 

fase worden de kinderen terug in een gezin geplaatst. Na verschillende bezoeken 

wordt beslist in welk gezin een kind terecht kan. Uiteraard gaat de voorkeur uit 

naar het oorspronkelijke gezin van de kinderen, maar voor sommige kinderen is 

dat niet mogelijk. In die uitzonderlijke gevallen worden ze opgenomen in een 

pleeggezin. 
 

Duurzaamheid 

CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezond-

heid van de straatkinderen. Om duurzame resultaten te bereiken, werken ze 

niet alleen met de kinderen zelf, maar ook met hun gezinnen. Ze helpen hen om 

hun inkomen te vergroten en nadat de kinderen weer thuis zijn, wordt het hele 

gezin gevolgd door de organisatie. Om er voor te zorgen dat het project niet 

volledig afhankelijk is van giften, heeft CECYDAR een stuk grond aangekocht. 

Door deze grond goed te beheren, kan de organisatie ook zelf geld verdienen. 
 

Een bijzondere naam 

De lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 

1992 opgericht door een Rwandees echtpaar, waarnaar de organisatie later ook 

genoemd werd. Het echtpaar is tijdens de genocide vermoord. Cyprien en 

Daphrose waren al voor hun dood bekend in Rwanda. Cyprien werkte voor de 

regering en was bekend in kunstenaarskringen. Hij schreef veel liederen, waar-

onder ook religieuze. Het echtpaar zette zich in voor de verzoening tussen de 

verschillende bevolkingsgroepen. In 2015 is het zaligverklaringsproces van dit 

echtpaar gestart.  
 

 

 

 

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

 

 

 

VOORBEREIDING KERSTPAKKETTENACTIE 2016 GESTART 
  

e gaan ons weer voorbereiden op de elfde Kerstactie van de Kerken in de 

gemeente Berkelland. De economie is ook dit jaar weer wat aangetrokken 

en ook de werkloosheidscijfers gingen naar beneden. 

Maar we weten ook dat er in de gemeente Berkelland nog veel mensen zijn die 

het financieel heel erg krap hebben. 

Als gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland willen we deze mensen 

opnieuw een hart onder de riem steken door hen als lichtpuntje met de Kerst 

een goed pakket levensmiddelen te geven. 

W 
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We willen dit doen in navolging van Jezus die ons als opdracht meegaf om te 
zien naar de naaste. Wij maken geen onderscheid wie onze naaste is. We doen dit 
voor iedereen, christenen, moslims of niet gelovigen. 
De aanmelding voor een pakket loopt via de Sociale Dienst Oost-Achterhoek, 
Schuldhulp Op Maat, Voormekaarteams en de Voedselbank.  
 

Wilt u ons opnieuw helpen om de kerstactie tot een succes te maken? Om de 
kerstactie te kunnen verwezenlijken moeten we geld inzamelen om straks de 
levensmiddelenpakketten te kunnen betalen. 
Wij vragen u naar draagkracht een gulle gift in de collecte voor de Kerst-
pakkettenactie te doen of door een gift over te maken naar ons banknummer 
NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland.  
Voor meer informatie www.kerstactieberkelland.nl 
 

Namens alle afgevaardigden van de gezamenlijke kerken heel hartelijk dank. 

Gerard Bartels, afgevaardigde namens de H. Caeciliakerk Neede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 NOVEMBER: “DAG VAN HET LICHT” 
  

p 16 november wordt een dag georganiseerd door de 
werkgroep ‘Omgaan met Verlies’.  

 

Omgaan met verlies is een onderwerp waar je nooit over 
uitgepraat raakt. Zeker niet als je zelf een geliefde moet missen of 
hebt moeten missen. Het raakt je tot in het diepst van je wezen. 
Daarom zal dat onderwerp ook centraal staan op woensdag 16 
november 2016. 
 

Sprekers op de ochtend zijn Mirjam Hulshof, ritueel begeleider bij afscheid uit 
Lievelde en Lissy Bekke, verlies & rouw-begeleider uit Lichtenvoorde. 
 

In hun inleiding zullen zij ingaan op wat verlies van een dierbare betekent in je 
leven, wat er voor je ligt op zo’n moment, maar ook wat wel en wat geen troost 
biedt. De dagelijkse praktijk zal een plaats hebben, maar ook wat deskundigen 
daarover zeggen. 
 

Deze ”Dag van het Licht” vind plaats in ”Het Kormelinck” van de Molenberg in 
Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur. 
Voor sommige mensen is het moeilijk om alleen te komen. 
Neem gerust een familielid, vriend of goede buur mee. 
 

Opgave is mogelijk tot 10 november 2016 bij: 
Willy Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, ℡ 0545 292177 

Diny Heuwer, Kronenkamp 17, ℡ 0545 292562 
 

 

O 
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OOK DIT JAAR WEER BEZINNEND OP WEG NAAR KERST(MIS)? 
 

Het kind van de hoop 

wordt steeds weer geboren 

uit mensen, 

God; wat een wonder! 

  

eksten en beelden kunnen je inspireren, je helpen om je eigen gedachten, je 

eigen innerlijk te verwoorden en ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je 

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

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent, van 27 november tot 

en met 6 januari, willen wij: Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie 

HH Twaalf Apostelen en ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse 

gemeente Eibergen-Rekken, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via 

de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. 
 

Bent u geïnteresseerd?  

Opgave bij Freek ten Berge: E-mail oikomeneachterhoek@gmail.com 

N.B. Als u de bezinningsmails rond de veertigdagentijd begin dit jaar heeft 

ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe bezinnings-

mails, u krijgt dan eind november automatisch bericht van ons. 
 

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mail? 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 en pastoraal werkster Marga Peters 
 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

18 september €  73,55 Vredesweekcollecte (Pax) 
 

FEESTELIJKE AFSLUITING VAN HET 50-JARIG JUBILEUM DAMESKOOR 
 

p 30 augustus om 8 uur stonden we met het hele koor klaar voor de start, 

bij ”De Olde Molle.” 

Het minibusje van ter Doest arriveerde en met 19 leden en dirigent Johan zijn 

we ingestapt. De bestemming was nog een verrassing voor de leden, maar de 

stemming was optimaal. De chauffeur, Herman, stelde zich voor. Hij beloofde 

ons om er een mooie dag van te maken. 
 

We vertrokken via Goor/Rijssen richting de Sallandse Heuvelrug. We hadden 

geluk, de heide bloeide volop en de zon scheen over het vochtige landschap. 

T 

O 
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Iedereen genoot van de mooie natuur. 
Hierna gingen we richting Zwolle, langs het Provinciehuis en het Paleis van 
Justitie. Zo kwamen we om 10 uur in Hattem bij het krakelingenmuseum. 
Een jong bakkertje met een puntbaard vertelde een smakelijk verhaal over hoe 
het vroeger en nu gaat in de bakkerij. Met zijn rappe vingers maakte hij figuren 
uit alle jaargetijden zoals een kerstboom, haasje, spar, konijn, egeltje en op laatst 
werd er ook nog een kind geboren. Alles werd in de oven gebakken en bij de 
lunch zijn de baksels verloot. 
 

Om 13.00 uur vertrokken we naar Giethoorn. Herman had weer een mooie route 
door de Weerribben naar Giethoorn. Hier hebben we gezellig met elkaar een 
borrel gedronken. 
Om 15.00 uur gingen we op de boot voor een rondvaart. De boot was een half 
uur te laat, het tijdschema ging hierdoor wel een beetje in de war. 
Om 16.30 uur waren we terug met de boot, toen nog weer twee uur rijden naar 
Neede. Door files onderweg arriveerden we om 18.45 uur in Neede en namen 
afscheid van de chauffeur. We kregen een heerlijk Diner bij de Olde Molle. 
Fijn dat Truus ter Woerds er ook bij kon zijn. 
 

Het was een gezellige dag! 
Groeten van het bestuur. 
 

SAM’S KLEDINGACTIE ZEGT: BEDANKT 
 

e kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 
zaterdag 1 oktober in Neede is gehouden, heeft ca. 600 kilo kleding (95 

zakken) opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.  
 

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 
Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de 
gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl. 
 

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om komend voorjaar weer 
een kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie. Om die actie ook 
dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding 
hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, 
kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar  
℡ 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl. 
 

 

UITNODIGING KERSTMIDDAG SENIORENSOOS OP 15 DEC. 2016 
  

e Werkgroep Caritas organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 15 
december, 14.00 uur en wel in het Achterhuis. 

 

We beginnen de middag met een kleine dienst die geheel in het teken staat van 
Kerst met als voorganger Pastoor H. de Jong. Verder zorgen u en wij ervoor dat 
het een gezellige middag wordt onder het genot van een hapje en drankje in het 
Achterhuis en als afsluiting een kerstdiner. 

D 

D 
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Voor deze middag vragen wij van de leden een bijdrage van € 10,- en van niet-

soosleden € 15,- 
 

Graag opgave voor 8 december bij Willy Klein Nijenhuis, ℡ 292177. 
 

Graag tot donderdagmiddag 15 december. 

Met vriendelijk groet, 

Werkgroep Caritas 
 
 

█████ NIEUWS VAN HET INLOOPHUIS █████ 
 
 

UITREIKING ARIËNSPRIJS 2016 
  

et Inloophuis Neede was een van de 30 genomineerde projecten voor de 

Ariënsprijs 2016 voor diaconie. Wij waren vooral blij met die nominatie 

omdat dit een kans was om onze ervaringen te delen met andere kerken. 
 

Eind augustus werden wij onverwacht benaderd met de vraag of wij, samen met 

nog zeven andere genomineerde projecten, meerdere keren een korte presentatie 

wilden geven op de ochtend van de uitreiking (op zaterdag 1 oktober). Graag! 
 

De bijeenkomst in de Walburgiskerk in Arnhem begon met een korte viering, 

gevolgd door een mooie toespraak van jurylid Herman Agterhoek. Hij signa-

leerde een aantal elementen die in veel projecten terugkwamen, zoals ‘ora et 

labora’ ofwel bid en werk (niet alleen werken, maar ook geestelijke inspiratie 

zoeken), ‘verbinden’ (je verbinden met mensen, met andere organisaties) en 

‘volhouden’ (diaconie vraagt vaak om een lange adem, niet te snel opgeven). 

Na deze toespraak konden alle bezoekers in 1 uur tijd 4 verschillende presen-

taties volgen. Na elk kwartier ging er een bel en kon men naar één van de zeven 

andere presentaties gaan. 

In onze presentatie hebben we aangegeven dat een inloophuis starten geen 

kwestie is van even een berichtje in het kerkblad, een zaaltje regelen en enkele 

vrijwilligers die koffie willen schenken. Er komt echt meer bij kijken. 

We hebben daarom zes “kritische succesfactoren” (voorwaarden voor succes) 

onder de aandacht gebracht: 
 

1. Blijf in gesprek over elkaars verwachtingen 

Waar sta je nu, wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken? Zorg dat de 

neuzen dezelfde kant op (blijven/gaan) staan. 

2. Samenwerken voor contact met de doelgroep 

Werk samen met organisaties die al directe contacten hebben met de 

doelgroep (bijv. mensen in een sociaal isolement). Wij werken samen met de 

VMK-teams en ZoZijn, maar je kunt ook denken aan De Zonnebloem of KBO. 

3. Zorg voor kartrekkers (en –duwers) 

Een inloophuis opzetten is geen eenmansactie. Je komt weerstanden tegen. 

Hoe groter het draagvlak, hoe meer kans van slagen het initiatief heeft. 

4. Werf goede gastheren en gastvrouwen 

Ze moeten vooral kunnen horen, zien én zwijgen. Want wat in het inloophuis 

wordt gezegd, moet ook in het inloophuis blijven. 

H 
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5. Geef het inloophuis een positief imago 
Je zoekt mensen die behoefte hebben aan sociale contacten, maar wilt geen 
‘stempel’ waardoor mensen het inloophuis juist gaan mijden. Een dilemma… 

6. Laat je goed adviseren en begeleiden 
Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Bij de DKCI en het KCMA zit 
veel deskundigheid. Maak daar gebruik van, ook voor de toerusting van de 
gastheren en gastvrouwen. 

 

We ontmoetten er meerdere parochies die serieus nadachten over het starten 
van een inloophuis. Zij weten nu dat ze altijd bij ons terecht kunnen voor advies 
en binnen mogen lopen om eens de sfeer te komen proeven in ons inloophuis. 

 

Voor het eerst was er een publieksprijs ingesteld. Deze ging naar 
het project met de meeste stemmen via internet. Met 25% van alle 
2987 stemmen ging de publieksprijs naar de werkgroep Friersdale-
Eemnes. Deze werkgroep uit Eemnes zamelt geld in voor 

missieprojecten in Fiersdale (Zuid-Afrika). Het prijzengeld wordt besteed aan 
twee nieuwe schoollokalen. 
Daarna volgde de uitreiking van de winnaar volgens de vakjury. De Sinterklaas-
actie Malburgen Arnhem won de 1e prijs, de 2e prijs was voor de Franciscushof 
Tiel (moestuinproject) en de gedeelde 3e plaats ging naar Twente, namelijk 
woongemeenschap De Wonne in Enschede en jongerenproject Join Us in 
Denekamp. De andere genomineerde projecten gingen niet met lege handen naar 
huis. Zij kregen een herinneringsplaquette. 
Wij (ondergetekende en de gastvrouwen Annie, Betsie en Maria) gingen met een 
heel goed gevoel weer richting Neede. 
Gerard Bartels, coördinator Inloophuis Neede 
 
 

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

 

 

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

e Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender 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 
kalender kost € 6,75 en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). 
 

U kunt de kalender bestellen bij: 

Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede, ℡ 0545-291637 

D 
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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 

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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ZAT. 29 OKT.: “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 het koor Kiddoesj. 
 

Vijf 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. 
 

 

IN EEN VREEMD LAND 
  

Gevlucht voor mijn geloof, honger en oorlogsgeweld 
Maar ik had mij van Nederland wel iets anders voorgesteld. 

 

Waar is de liefde voor de medemens gebleven? 
Wij waren liever ook in ons eigen land gebleven. 

 

Wij komen hier niet om je baan af te pakken 
en om jullie geld te stoppen in onze zakken. 

 

Wij willen hier ook graag werken voor ons geld. 
Waarom wordt dit niet over ons verteld. 

 

Wij willen graag met onze talenten aan het werk gaan 
en elkaar gaan helpen, laten we naast elkaar gaan staan. 

 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 

O 


