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VREDE ZIJ U 
 

n deze eerste maand van 2017 zal Donald Trump 
officieel het presidentschap van het machtigste 

land ter wereld gaan bekleden. Hij beloofde een 
muur te zullen bouwen om de grens tussen de 
Verenigde Staten en Mexico te beveiligen. Momen-
teel is er op de televisie een programma te zien met 
de naam “De Muur”. Er worden in de wereld steeds 
meer muren opgetrokken. We stoppen heel veel 
energie, tijd en geld in het afstand houden van 
elkaar. Een groot deel van het wereldvermogen 
wordt besteed aan zelfverdediging, behoud van 
invloed en bevoorrechte posities, en aan machts-
uitbreiding. 
 

Stel je eens voor dat we al die energie zouden 
aanwenden voor meer samenwerking, vrede en 
verzoening. Zouden mensen dan nog moeten 
vluchten? Zou er dan nog armoede zijn? Stel je 
eens voor dat er tussen mensen geen angst meer 
zou bestaan, geen concurrentie, vijandschap of 
wraakzucht. Stel je eens voor dat alle mensen op 
aarde, op dit speldenprikje in het onmetelijke 
heelal, elkaar de hand zouden reiken.  
“Dat gebeurt toch niet” zeggen we soms snel. Kort 
geleden, in de Advent lazen we in het boek van de 
profeet Jesaja over “zwaarden die omgesmolten 
moeten worden tot ploegscharen”. 
 

In het evangelie is het Jezus die muren en grenzen 
doorbreekt. Hij komt bij mensen die buitengesloten 
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zijn. Hij dringt door tot hen die zelf een muur om zich heen gebouwd hebben. Hij 
komt door gesloten deuren heen bij de leerlingen die zichzelf opgesloten hadden 
(Joh. 20, 19-23). Ze zijn bang. ‘Vrede zij u!’ Zo begroet Hij hen. Zijn vrede is de 
sleutel die deuren van angst openen kan. Muren, gesloten deuren – je ziet ze in de 
wereld, in onze samenleving. Ze kunnen ook aanwezig zijn in onszelf. Mensen 
sluiten zich af van de buitenwereld, van medemensen, van wat onbekend is en als 
bedreigend wordt ervaren. En maar al te vaak doet de kerk ‘aan de top’ én ‘aan de 
basis’ niet anders.  
 

Mogen wij in dit nieuwe jaar de kracht en de inspiratie vinden om muren te 
slechten en de verbinding te zoeken met elkaar. Dat we elkaar meer de hand 
reiken en wegen zoeken om vrede en verzoening te bevorderen. Zalig Nieuwjaar! 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

███████ OOVVEERRZZIICCHHTT  VVIIEERRIINNGGEENN ████████ 
 

 

 

VAN DE REDACTIE 
 

ellicht is u het nieuwe lettertype van Binding al opgevallen. 
Verder heeft het  overzicht vieringen een vernieuwde opmaak. Net als voor-

gaande jaren ziet u behalve de activiteiten in Neede ook de vieringen bij onze 
buren (Eibergen en Rietmolen) en in het eucharistisch centrum, de Calixtusbasiliek 
in Groenlo. Alles staat op volgorde van datum/tijd/plaats. De vieringen in Neede 
worden extra opvallend weergegeven. 
Vieringen in andere locaties van onze St. Paulusparochie worden niet vermeld 
i.v.m. de schaarse ruimte in Binding. 
 

In deze Binding staan bij maart en april niet vermeld welk koor er zingt. Dat was 
nog niet vastgesteld bij het samenstellen van deze Binding. 
 
 

   3e zondag door het jaar  

za 21 jan 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

za 21 jan 19:30 Rietmolen Woord- en Comm.viering Pastor A. Zoet 

zo 22 jan 10:00 Neede  Oecumenische viering 

(Grote Kerk) 

Eindcollecte: integratie 
vluchtelingen Neede 
Zie ook blz. 11. 

Pastor A. Zoet en 
ds. J. Lieftink-Buijs 

zo 22 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 26 jan 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 27 jan 14:30 Neede  Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Mevr. I. Nijland (PKN) 

      

W 
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   4e zondag door het jaar  

za 28 jan 19:00 Neede  Woord- en Communie-

viering 

Koor Diapason 

Pastor R. Luiten 

zo 29 jan 10:30 Eibergen Woord- en Comm.viering Pastor R. Luiten 

zo 29 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 2 feb 08:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

Pastor R. Luiten 

do 2 feb  Neede  H. Communie rondbrengen  

do 2 feb 09:00 Eibergen Woord- en Comm.viering Pastor R. Luiten 

do 2 feb 09:00 Groenlo Euch. v. (Maria Lichtmis) Pastoor H. de Jong 

      

   5e zondag door het jaar  

za 4 feb 19:00 Eibergen Vespers Werkgroep 

za 4 feb 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 5 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 5 feb 10:30 Neede  Woord- en Communie-

viering 

Dameskoor 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 

wo 8 feb 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 9 feb 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

      

   6e zondag door het jaar  

za 11 feb 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

zo 12 feb 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 12 feb 10:00 Eibergen Oecumenische viering voor 
mensen met een 
verstandelijke beperking 

Pastor A. Zoet 

zo 12 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 16 feb 09:00 Eibergen Woord- en Comm.viering Werkgroep 

do 16 feb 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 16 feb 14:00 Neede  Seniorensoos (Achterhuis)  

      

   7e zondag door het jaar  

za 18 feb 19:00 Eibergen Presentatie 1e H. 
Communie 

Pastoor H. de Jong 
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za 18 feb 19:00 Neede  Eucharistieviering met 

presentatie 1e 

communicantjes  

(zij vormen ook het koor) 

Pastor R. Luiten 

zo 19 feb 10:30 Groenlo Presentatie 1e H. 
Communie 

Pastoor H. de Jong  en 
Pastor A. Zoet 

do 23 feb 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 24 feb 14:30 Neede  Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Dhr. L. van der Meer 
(RK) 

      

   8e zondag door het jaar  

za 25 feb 19:00 Neede Woord- en Communie-

viering 
Koor Diapason 
2e collecte: Parochiële 
Caritas Instelling (PCI) 

Pastor R. Luiten 

zo 26 feb 10:30 Eibergen Woord- en Comm.viering Pastor R. Luiten 

zo 26 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 1 mrt 19:00 Eibergen Woorddienst (Aswoensdag) Pastor R. Luiten 

wo 1 mrt 19:00 Groenlo Euch.viering (Aswoensdag) Pastoor H. de Jong 

wo 1 mrt 19:30 Neede  Vesperdienst (Grote Kerk) 

wo 1 mrt 19:30 Rietmolen Woorddienst (Aswoensdag) Pastor A. Zoet 

do 2 mrt  Neede  H. Communie rondbrengen  

do 2 mrt 08:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

Pastoor H. de Jong 

do 2 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

      

   1e zondag 40 dagentijd  

za 4 mrt 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 5 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 5 mrt 10:30 Neede  Woord- en Communie-

viering 

Koor: nog niet bekend 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 

wo 8 mrt 09:00 Neede  Woord- en Communie-

viering 

Pastor R. Luiten 

wo 8 mrt 19:30 Neede  Vesperdienst (Grote Kerk) 

do 9 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

      



 5 – januari / februari / maart 2017 

   2e zondag 40 dagentijd  

za 11 mrt 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Koor: nog niet bekend 

Pastoor H. de Jong 

zo 12 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 12 mrt 09:00 Rietmolen Woord- en Comm.viering Pastor R. Luiten 

zo 12 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 15 mrt 19:30 Neede  Vesperdienst (Achterhuis) 

do 16 mrt 09:00 Eibergen Woord- en Comm.viering Werkgroep 

do 16 mrt 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 16 mrt 14:00 Neede  Seniorensoos (Achterhuis)  

      

   3e zondag 40 dagentijd  

za 18 mrt 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 19 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 19 mrt 10:30 Rietmolen Woord- en Comm.viering Pastor A. Zoet 

zo 19 mrt  Neede  Geen weekendviering  

wo 22 mrt  Neede  Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren!) 

 

wo 22 mrt 19:30 Neede  Vesperdienst (Grote 

Kerk) 

Voorafgaand is er een 
sobere maaltijd (zie blz. 13) 

 

do 23 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

      

   4e zondag 40 dagentijd  

za 25 mrt 09:00 Groenlo Euch.v. (Maria Boodschap) Pastoor H. de Jong 

za 25 mrt 19:00 Neede  Woord- en Communie-

viering 

Koor: nog niet bekend 

Pastor R. Luiten 

zo 26 mrt 10:30 Eibergen Woord- en Comm.viering Pastor R. Luiten 

zo 26 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 29 mrt 19:30 Neede  Vesperdienst (Achterhuis) 

do 30 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 31 mrt 14:30 Neede  Oecum. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Ds. W. Andela (PKN) 

      

   5e zondag 40 dagentijd  

  Neede Sam's kledingactie (blz. 20)!  
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za 1 apr 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 2 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 2 apr 10:30 Neede  Woord- en Communie-

viering 

Koor: nog niet bekend 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 

wo 5 apr 19:30 Neede  Vesperdienst (Grote Kerk) 

do 6 apr 08:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

Pastoor H. de Jong 

do 6 apr 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

      

    In de komende weken:  

   Palmzondag  

za 8 apr 19:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 12 apr 09:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

wo 12 apr 19:30 Neede  Vesperdienst (Achter-

huis) 

Voorafgaand is er een 
sobere maaltijd (zie blz. 13) 

  

   Witte Donderdag  

do 13 apr  Neede  H. Communie rondbrengen  

do 13 apr 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoraal Team 

   Goede Vrijdag  

vr 14 apr 15:00 Neede  Kruisweg Pastor A. Zoet 

vr 14 apr 19:00 Eibergen Plechtigheden rond het 
kruis 

Pastor A. Zoet 

vr 14 apr 19:00 Groenlo Plechtigheden rond het 
kruis 

Pastoor H. de Jong 

    Pasen  

za 15 apr 21:00 Groenlo Euch.viering (Paaswake) Pastoraal Team 

zo 16 apr 10:30 Neede  Woord- en Communie- 

viering 

2e collecte: Vastenactie 

Pastor A. Zoet 

 

 

 

█████████ FFAAMMIILLIIEEBBEERRIICCHHTTEENN █████████ 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Mevr. T.H. Wijnands en C. de Jong, Gruttostraat 5 naar Gantvoort 2 
Dhr. B.J.J. Tenhagen, Es 37G naar Meijersweg 31E 
 

Vertrokken: 
Familie H.J. Fellinger, Huikert 2 naar Eibergen 
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█████ NNIIEEUUWWSS  VVAANN  DDEE  LLOOCCAATTIIEERRAAAADD █████ 
 

 

 

 

TROTS MET ZORGEN 
 

e Kerstdagen zijn weer achter de rug en het nieuwe jaar, met nieuwe kansen 
en uitdagingen, is begonnen. 

Graag sluiten we ons aan bij de woorden van waardering voor onze vrij-

willigers die pastoor De Jong sprak aan het slot van de viering op 1e Kerstdag. 
Voor en achter de schermen wordt belangeloos veel werk verzet. De vrijwilligers 
vormen het cement van onze geloofsgemeenschap en daar zijn we trots op. 
 

Afgelopen maanden vroegen de financiën extra aandacht van de locatieraad. De 
begroting voor 2017 moest worden opgesteld en we blikten terug op de zorgelijke 
cijfers van het afgesloten boekjaar 2015 (zie blz. 18). 
Ondanks de geweldige inzet van onze vrijwilligers is voor het levend houden van 
onze kerk in Neede ook geld nodig. Voor salarissen van pastores, organisten en 
dirigenten, voor verwarming, verlichting, onderhoud aan kerk en kerkhof, mis-
boekjes, het parochieblad Binding en vele ander zaken. 
We zien de laatste jaren de inkomsten teruglopen, maar onze kosten dalen niet. 
Met een delegatie van het kerkbestuur hebben we gekeken naar mogelijkheden om 
in de kosten van onze locatie te snijden. Dat viel tegen. De meeste kosten bleken 
onvermijdbaar. Daardoor laat de begroting 2017 nog een tekort van € 3.500,- zien. 
 

Verhoging van de inkomsten is hard nodig. Dit jaar is de kleine Actie Kerk-
balans waarbij zo’n 200 huishoudens worden benaderd voor een bijdrage. In 2018 
worden alle huishoudens weer benaderd. 
We roepen dit jaar de 200 huishoudens op om de kerkbijdrage te verhogen. Maar 
ook als u dit jaar geen brief ontvangt, vragen we om te overwegen dit jaar een 
extra financiële bijdrage te willen leveren (naar draagkracht). 

Zodat wij, samen met u, de toekomst van onze H. Caecilia-
kerk en onze geloofsgemeenschap met vertrouwen 
tegemoet kunnen zien! 

 

 

 

 

 

███ NNIIEEUUWWSS  UUIITT  DDEE  SSTT..  PPAAUULLUUSSPPAARROOCCHHIIEE ███ 
 

 

 

31 JANUARI: FILMAVOND MET ‘THE VISITOR’ 
  

e commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert 
een filmavond. We gaan kijken naar The Visitor, een Amerikaanse film uit 

2007, geregisseerd door Thomas McCarthy, met Richard Jenkins, Haaz Sleiman en 
Danai Gurira. Deze film heeft de stuurgroep van het Jaar van Barmhartigheid vorig 
jaar ook vertoond. De avond was een succes. Velen hebben achteraf de hoop en 
de wens uitgesproken, dat de film nog een keer vertoond zou worden. Dat gaat 
dus gebeuren. 
Wij hopen u op dinsdag 31 januari in de KSG Marianum in Groenlo welkom te 
mogen heten. Vanaf 19.15u bent u welkom voor een kop koffie of thee. De film 
begint om 19.30u en duurt tot 21.10u, daarna is er gelegenheid voor een tweede 

D 
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kopje koffie of thee en zullen we nog over de film napraten. De avond wordt om 
ongeveer 22.00u afgesloten. 
Ter bestrijding van de kosten van deze avond vragen wij een vrije gift. 
 

De NRC-next heeft het volgende over de film geschreven: 

“Een film met een hart. Economieprofessor en eenzame weduwnaar, Walter Vale, reist naar New York 

om een conferentie bij te wonen. Daar aangekomen treft hij in zijn appartement twee illegale 

immigranten aan, Tarek en Zainab. Hoewel hij ze in eerste instantie de deur wijst, besluit hij ze bij 

nader inzien tijdelijk onderdak aan te bieden. Ondanks alle verschillen delen de drie huisgenoten een 

passie voor muziek. Geheel onverwachts krijgt Walter weer kleur in zijn leven als hij vriendschap met 

het stel sluit, maar dan wordt Tarek opgepakt.” 
 

 

PAROCHIANEN: DOE MEE AAN ‘NL DOET’ OP 11 EN 12 MAART 
  

andacht hebben voor en hulp bieden aan de medemens is één manier om de 
werken van barmhartigheid vorm te geven in ons dagelijks leven. U kunt deze 

aandacht en hulp op vele manieren gestalte geven. Als u zich vrijwillig wilt inzetten 
voor de samenleving zou u zich aan kunnen melden voor NL Doet.  
NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds, zij stimuleert Nederlanders om een 
dag of een dagdeel de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel. 
In het werkgebied van onze parochie zijn een groot aantal klussen aangemeld die 
op 10 en 11 maart geklaard kunnen worden. 
Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden die verricht kunnen worden en 
om u aan te melden voor een klus, kunt u kijken op de site van NL Doet 
(www.nldoet.nl). Vul uw woonplaats of postcode in en u krijgt inzicht in de 
beschikbare klussen. Er zit vast iets tussen wat u aanspreekt en waarmee u 
anderen van dienst kunt zijn. 
 

Bij deze doen wij een oproep aan u om, zo mogelijk, een bijdrage te leveren om 
organisaties te helpen bij de aangemelde klus. 
Beleidsadviesgroep Diaconie St. Paulus 
 

 

15 MAART: INSPIRATIE UIT DE SCHRIFT 
  

raag nodigen we u uit voor een “Inspiratie uit de schrift”-bijeenkomst. Daarin 
willen wij ons verdiepen in een tekst uit het evangelie van Lucas 24, 13–35. 

De lezing gaat over de Emausgangers. 
Als voorbereiding voor Pasen, gaan we lezen en praten over 
Jezus, de hoeksteen van ons geloof. We gaan samen kijken, 
wat we met deze lezing kunnen in onze tijd. We proberen te 
luisteren naar elkaar, maar niet in discussie te gaan. 
 

De bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 15 maart van 9.30 tot 11.30 
uur in Berkelzicht, in het secretariaat van de Mattheuskerk, Grotestraat 88 te 
Eibergen. Er is plek voor 12 mensen en de kosten voor de ochtend zijn 2 euro. 
 

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij Rieky Luttikholt via de mail: 
lutti212@planet.nl of telefonisch: 0545 474255 / 06 42325683. 
Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Luttikholt 
 

A 

G 



 9 – januari / februari / maart 2017 

 

VASTENACTIE 2017: ELECTRICITEIT VOOR MPONGWE 
  

e Vastenactie staat gepland in de maanden maart en april 2017. 
In 2005 hebben een aantal locaties binnen de Paulusparochie met de 

opbrengst van de Vastenactie een project van de stichting ‘Geef de kinderen van 

Mpongwe een toekomst’ (GKMT) ondersteund. De hele tuberculoseafdeling en 
het voedingscentrum van het ziekenhuis zijn toen met de opbrengst daarvan 
gerenoveerd. Daarmee is de gezondheidssituatie en de hygiëne van volwassenen 
en kinderen enorm verbeterd. 
Nu wordt opnieuw uw steun gevraagd voor de stichting die in 2001 is opgericht 
door Mevr. Ton Korsten-Korenromp na een bezoek aan Zambia. Tijdens dit werk-
bezoek bezocht zij vele dorpen en scholen in het district. Overal waar zij kwam 
werd ze geraakt door de gevolgen van de aidsepidemie: zij zag heel veel wees-
kinderen, zij zag jonge vrouwen aan het hoofd van het gezin staan, zij zag scholen 
en gezondheidsinstellingen die kampten met een tekort aan werknemers omdat 
deze ziek of overleden waren aan aids en ze zag de vele dagelijks terugkerende 
begrafenissen. Als antwoord hierop richtte zij in 2001 de genoemde stichting op. 
Sindsdien heeft die niet stil gezeten en heeft ze meer dan 25 projecten succesvol 
uitgevoerd in het Mpongwe district. Het gaat daarbij altijd om projecten waarbij 
kinderen, jongeren, kwetsbare boeren en vrouwen ondersteuning krijgen. Wees-
kinderen worden nog steeds ondersteund, maar nu vooral gefinancierd met de 
inkomsten uit het eigen gastenverblijf en internetcafé dat de stichting hiertoe 
gebouwd heeft. Er zijn veel schooltjes en lerarenwoningen gebouwd in de meest 
afgelegen gebieden; er zijn waterpompen geplaatst; voor vrouwengroepen zijn 
voorzieningen getroffen, zodat ze eigen inkomen kunnen verwerven; 45 kleine 
boeren en boerinnen hebben al een driejarige opleiding gevolgd in biologische 
landbouw.  

Wat ontbrak in het Mpongwe district (circa 100.000 
inwoners op 8000 km2) was een school voor beroeps-
onderwijs. Jongeren hebben daardoor weinig kansen 
om een toekomst op te bouwen omdat de meesten 

niet de financiële middelen hebben om naar de dichtstbijzijnde school te gaan die 
op 70 km afstand ligt. Bovendien keren jongeren die daar naartoe gaan vaak niet 
meer terug, waardoor de regio zich niet kan ontwikkelen, omdat alle kennis 
wegvloeit en er zo geen middenklasse in het district kan ontstaan. Dit versterkt de 
armoede op het platteland. 
De school zal na afbouw drempelloos toegang bieden aan 500 voltijd jongeren in 
een tiental opleidingen en een honderdtal deeltijd studenten (ouderen en kleine 
boeren en boerinnen) in de richtingen Landbouw en Techniek. Het project biedt al 
vier jaar werkgelegenheid aan een veertigtal lokale mensen. Er wordt al drie jaar 
les gegeven: niet alleen in biologische landbouw en tuinbouw, maar ook in 
timmeren en metselen. 
Om de school volwaardig te kunnen laten functioneren is de aanleg van 

elektriciteit van groot belang. Daarom is de opbrengst van de Vastenactie 
bestemd voor de installatie van elektriciteit. Dit omvat drie onderdelen: 

D 
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1. Het aanbrengen van alle leidingen (onder- en bovengronds), distributiekasten, 
transformator, kabels, schakelaars en armaturen. 

2. De aansluiting op het landelijke net  
3. De installatie van zonnepanelen voor computerlokaal, bibliotheek en 

lerarenwoning 
 

Wanneer de elektriciteit is aangelegd zal dit een enorme stap voorwaarts zijn in het 
bieden van kansen aan jongeren en aan het district. 
 

Steun de Vastenactie via het Vastenzakje dat achterin de kerk ligt en die u ook 
ontvangt samen met de Paasbinding. Ook de 2e collecte op Eerste Paasdag in 
onze H. Caeciliakerk is bestemd voor de Vastenactie. 
 

 

BIBLIODRAMA 
 

ibliodrama is een prachtige werkvorm om je in te leven in 
een Bijbelverhaal en te ervaren hoe je zelf in het verhaal 

staat. Door je in te leven in het verhaal kom je de diepere 
lagen in het verhaal en in jezelf op het spoor. Het is vaak 
verrassend wat dat oplevert! 
Bibliodrama is geen toneel spelen. Je hoeft je niet voor te 
bereiden. Je hoeft alleen jezelf mee te nemen. 
 

We lezen samen een Bijbelverhaal en bespreken het. Daarna 
kiest iedereen een rol en spelen we het verhaal. 
 

Ben je nieuwsgierig geworden, wil je dit ook wel eens proberen? Geef je dan 
uiterlijk 25 februari op bij Peter Müller: 0544 463045 of pjamueller@gmail.com 
en laat weten of je voorkeur naar een middag of een avond uitgaat. In overleg met 
degenen die geïnteresseerd zijn, maken we een afspraak in maart. De plaats wordt 
ook dan pas bepaald. 
Namens de commissie van Ontmoeting & Inspiratie: Peter Müller 
 

 

AVOND MET AD DE KEYZER OVER DE MATTHÄUS-PASSION 
 

l sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van 
klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan 

mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te denken! 
 

De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Een 
daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Matteüs 
weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke 
wereld elkaar raken. Bach is daarbij geholpen door de teksten die de Duitse dichter 
Picander hem aanreikte. Wij willen de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-
Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen 
hebben, aan de hand van verschillende fragmenten.  
 

Ad de Keyzer is beleidsmedewerker bij de zusters van JMJ in 's-Hertogenbosch en 
wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. 

B 
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De avond vindt plaats op vrijdag 7 april 2017 in de OLV Tenhemelopnemingkerk 
in Beltrum. Vanaf 19.00u wordt u met koffie/thee welkom geheten, de avond 
begint om 19.30u.  Als u geen vervoer hebt, kunt u met mij contact opnemen. 
Peter Müller (0544 463045 of pjamueller@gmail.com) 
 
 

 

 

██████ NNIIEEUUWWSS  VVAANN  DDEE  OOEECCUUMMEENNEE ██████ 
 

 

KERSTACTIE 2016 GOED VERLOPEN 
  

e blikken terug op een uitstekend verlopen Kerstactie voor de minima in 
2016. 

Vlak na de zomervakantie zijn de voorbereidingen al gestart. We hebben toen weer 
goede afspraken kunnen maken met de organisaties waar we mee samenwerken: 
de Sociale Dienst, de Voedselbank, Schuldhulp Op Maat en de VoorMekaarTeams. 
In overleg met de supermarkt is de inhoud van de pakketten samengesteld. En de 
publiciteit werd weer gezocht om ook weer geld te werven om alle pakketten te 
kunnen betalen. 
Na het sluiten van de aanmeldingsperiode (begin november) was het aantal 
benodigde pakketten bekend: 250 gezinspakketten en 188 pakketten voor alleen-
staanden. In totaal dus 438 pakketten, het hoogste aantal tot nu toe in het 
bestaan van de Kerstactie. Een rekensommetje leert ons dat in Berkelland, met 
zo’n 18.500 huishoudens, 1 op de 42 huishoudens een kerstpakket van de Kerst-
actie heeft ontvangen (2,3% van alle huishoudens). 
Medio december konden bij vier afhaalpunten in Berkelland de aanmelders hun 
pakket afhalen. De niet afgehaalde pakketten (dit jaar slechts 4) worden door ons 
elk jaar geschonken aan de Voedselbank. 
 

Wij organiseren de Kerstactie, maar uiteindelijk zijn het de gevers die het allemaal 
mogelijk maken. Zonder giften kunnen wij immers geen kerstpakketten kopen voor 
de minima… 
De kosten van de Kerstactie 2016 zijn, vanwege het hoge aantal pakketten, zo’n 
16.500 euro. Dankzij vele ontvangen giften, groot en klein, is al een behoorlijk deel 
van de kosten gedekt. In de loop van januari komen er meestal ook nog bedragen 
binnen op onze bankrekening NL24 RABO 0135 6533 47. Daarna kunnen we de 
financiële balans opmaken. 
Rest ons om u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland, 

Gerard Bartels, afgevaardigde namens de H. Caeciliakerk Neede 
 

 

OECUMENISCHE DIENST IN WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
 

p zondag 22 januari zal er om 10.00 uur in de Grote Kerk in Neede een 
oecumenische viering worden gehouden die in het teken staat van ver-

zoening. Duitse Christenen hebben ons thema aangereikt ("jouw hand mijn glim-
lach") en het uitgewerkt in een viering. 
  

In 2017 is het 500 jaar geleden, dat Maarten Luther zijn stellingen op de kerkdeur 
van Wittenberg spijkerde, omdat hij hervormingen wilde in de Rooms-Katholieke 

W 

O 

12 – januari / februari / maart 2017 

Kerk. Zijn stellingen luidden het begin van de Reformatie in en het ontstaan van 
een rijke verscheidenheid aan reformatorische en protestantse kerken. De ver-
deeldheid op het gebied van geloven leidde tot bittere oorlogen en vervolgingen. 
Ook in onze tijd worden nog oorlogen omwille van geloof uitgevochten of worden 
religieuze en etnische minderheden onderdrukt. 
Duitsland was na de Tweede Wereldoorlog meer dan veertig jaar een in tweeën 
gedeeld land tot in 1989 een gebedsbeweging voor vrede in Oost-Duitsland leidde 
tot de val van de Berlijnse Muur. Ook vandaag nog bestaan er muren die mensen 
van verschillend geloof van elkaar scheiden of zijn er plannen om zulke muren en 
versperringen te bouwen om migratie tegen te gaan. Muren geven een gevoel van 
veiligheid, maar ze verhinderen ook contact en daardoor een verdeeldheid in 
harten en hoofden van mensen. 
In de viering staan we stil bij wat verdeeldheid zaait en bidden we om verzoening, 
want we mogen niet vergeten, dat Jezus Christus ons heeft gered door de weg van 
het kruis te gaan. 
 

De eindcollecte is bestemd voor WIN (Werkgroep Integratie Neede) die status-
houders in Neede begeleidt. Statushouders zijn vluchtelingen die in Nederland 
mogen blijven. Zij worden wegwijs gemaakt in onze samenleving. 
Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom! 
Uw voorgangers: ds. Jet Lieftink-Buijs en pastoraal werker Annet Zoet  

 

 

BEZINNEND ONDERWEG NAAR PASEN 
 

oor het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht 
en warmte. Zo dromen wij ervan dat de komende veertig-

dagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we 
inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in de veertigdaagse 
tocht naar Pasen. 
 

Vastend  zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan  naar Pasen.  Soms 
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. 
Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te 
verdiepen. 
 

Ook dit jaar willen wij: ds. Eveline Struijk, predikant van de protestantse gemeente 
Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van de parochie HH 
Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke 
dag een gedachte, beeld, lied, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.  
  

Bent u geïnteresseerd? 
Opgave bij Freek ten Berge; E-mailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com  
N.B. Als u de bezinningsmails rond Kerst 2016 heeft ontvangen, hoeft u zich niet 
meer aan te melden voor de nieuwe bezinningsmails, u krijgt dan automatisch 
onze bezinningsmails toegestuurd. 
 

D 
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SOBERE MAALTIJDEN IN DE VASTENTIJD 
 

oedsel en water is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid… 
De sobere maaltijd geeft je de kans om daar even bij stil te staan. 

Het zijn “Inspiratie en Ontmoeting” die u namens de Diaconie en de Oecumenische 
werkgroep uitnodigen. 
 

In deze veertigdagentijd wordt 2 x een maaltijd voor u aangericht: op woensdag 

22 maart in “Diekgraven” achter de Grote Kerk en op woensdag 12 april in 

“Het Achterhuis”, naast de RK Kerk. Beide maaltijden beginnen om 18.00 uur. 
 

Misschien iets om alleen, of met uw gezin of een groep vrienden naar toe te gaan. 
 

We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 per 
maaltijd en dit bedrag wordt na aftrek van onze minimale onkosten 
dit jaar gegeven aan de regionale Voedselbank. 
 

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij: 
Annie Broekmaat annie_broekmaat@hotmail.com 0545-292370 
Tiny Appeldoorn m-appeldoorn2@hetnet.nl 0545-293034 
Secretariaat RK Kerk secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 0545-286835 
 

 

 

 
 

████████ UUIITT  DDEE  WWEERRKKGGRROOEEPPEENN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

10 december €  51,75 Adventsactie (voor straatkinderen in Rwanda) 
24 en 25 dec. €  525,25 Parochiële Caritas Instelling (PCI)  
 

HALLO ALLEMAAL 
 

e hebben de afgelopen maand samen nagedacht over de geboorte van 
Jezus. Dit hebben we gedaan bij de kindernevendiensten, maar ook tijdens 

het knutselen van de kerststerren en de mooie gezinsviering op kerstavond 
waarin we samen hebben gezongen en gebeden en gevierd dat Jezus is geboren. 
 

Het verhaal van Jezus gaat echter verder……..!! 
Nadat Jezus is geboren is er nog veel gebeurd. 
Daar gaan we de komende tijd samen over verder 
praten, nadenken en knutselen. 
Hoe…? Dat horen jullie binnenkort. 
Houd dus de nieuwsbrief van school en de nieuws-
berichten op de parochiewebsite 
(www.stpaulusparochie.nl) goed in de gaten!!!! 
Wil je nu graag al eerder weten wat we gaan doen, stuur dan een mailtje naar 
locatieraadneede@stpaulusparochie.nl. Dan ben je als eerste op de hoogte. 
 

Natuurlijk mag je mij ook altijd bellen of mailen bij vragen. Tot gauw! 
Simone Meijerink (� mtsmeijerink@comveeweb.nl ℡ 06-23147669) 

V 
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VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
 

e afgelopen jaren zijn ons enkele Handen ontvallen, en de handen die er zijn 
worden steeds strammer. 

De tweede en de vierde woensdagmorgen wordt er van 9.00 tot 12.00 uur geklust 
rondom de kerk en op de begraafplaats. 

Het mag toch niet zo zijn dat we straks de kerk, of de DIERBAREN 
op de begraafplaats niet meer kunnen vinden omdat deze zijn over 
woekert door onkruid. 
Dus mannen meld je aan bij de klusgroep. 
Een gezellige groep met een lekker bakje koffie. 
Namens de klussengroep, 
Frans Thuinte (℡ 292903) / Henk Holtkamp (℡ 294641) 

 

HUISPAASKAARSEN 
 

kunt ook dit jaar weer via de parochie een huispaaskaars aanschaffen. Bij het 
samenstellen van deze Binding was nog geen informatie beschikbaar over de 

diverse reliëfs en afmetingen. 
Binnenkort hangt achterin de kerk een intekenlijst met deze informatie. U kunt uw 
bestelling ook doorgeven aan het locatiesecretariaat of aan ondergetekende. Graag 
vóór maandag 27 maart. 
Henk Holtkamp, koster 
 

 

 

█████████ IINNLLOOOOPPHHUUIISS  NNEEEEDDEE █████████ 
 

 

 

 

 

e feestdagen zijn weer achter de rug. Toch ervaart niet 
iedereen deze dagen als “feest”dagen. Want op zulke 

dagen wordt ook pijn en gemis voelbaar. Pijn over verkeerde 
keuzes in het leven, waardoor familiebanden of vriendschappen 
gebroken zijn. Ook het gemis van dierbaren die overleden zijn 
op zulke dagen extra voelbaar. Hoe moet je daar dan mee om gaan? Vlucht je, 
duik je onder, of vind je de kracht om om je heen te blijven kijken en toch iets 
voor anderen te betekenen? 
 

In het Inloophuis dachten we op donderdag 3 november, de dag na Allerzielen, 
terug aan een in april 2016 overleden trouwe gast. Ook was er gelegenheid voor 
de gasten en de gastheren/gastvrouwen om iets te vertellen over een dierbare die 
hen ontvallen was. 
Naast gevoelens van gemis klonken daar ook woorden van dankbaarheid dat hij/zij 
de overledene gekend heeft en wat hem/haar zo’n bijzonder (mede)mens maakte, 
ondanks zijn/haar fouten of tekortkomingen. 
 

Bij het schrijven van de “in memoriam” voor onze overleden gast ging ik te rade bij 
enkele gastheren en gastvrouwen die haar regelmatig gesproken hebben in het 
Inloophuis. Wat me, na bij het samenvoegen van al hun informatie, opviel is dat er 
maar weinig bekend was over haar verleden. 

D 
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Eerste vond ik het een gemis dat ik niets kon vertellen over haar geschiedenis: 
haar jeugd, studie, werk, hobby’s, relaties, kinderen en misschien zelf wel klein-
kinderen. Maar terugkijkend besef ik me dat dit ook helemaal niet nodig was. Ik 
heb op 3 november verteld over hoe wij haar hebben meegemaakt als gast in het 
Inloophuis. Over wat haar bezig hield in haar dagelijks leven en hoe ze daardoor 
voor ons toch een bijzondere vrouw was. 
 

In het Inloophuis draait het namelijk om wie je nu bent en hoe je in het leven wilt 
staan. Je wordt niet afgerekend op je verleden. Er wordt niet gekeken naar wat je 
hebt gestudeerd of gepresteerd, naar wat er goed of fout is gegaan in je leven. 
Natuurlijk is er ruimte om je verhaal te vertellen, maar je verleden achtervolgt je 
hier niet. 
Het Inloophuis is een plek waar je nieuwe kansen krijgt, met een schone lei mag 
beginnen en nieuwe mensen kunt ontmoeten. 
 

Ik wens u allen toe dat u in 2017 veel nieuwe mensen mag ontmoeten en hen echt 
mag leren kennen. Want u weet: God laat zich zien in de ontmoeting met mensen. 
Gerard Bartels, 

coördinator Inloophuis Neede 
 
 

████████ UUIITT  DDEE  BBRRIIEEVVEENNBBUUSS ████████ 
 

 

 

DOE MEE AAN DE OVERHEIDSCONSULTATIE OVER SILA 
 

angs deze weg vraag ik graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling 
die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van 

uw parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven. 
Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het 
afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de 
gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de 
Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. 
SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via 
een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie waarbij de privacy van 
parochianen gegarandeerd blijft. Dit systeem helpt ook uw parochie om haar 
ledenadministratie actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de 
SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in 
staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie 
niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als 
gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan. 
Om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige 
Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor 
jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand voor uw parochie 
van essentieel belang! En, heel belangrijk: een actueel ledenbestand is ook een 
noodzakelijk instrument van uw parochie voor het jaarlijks organiseren van de 
Actie Kerkbalans om middelen te verwerven. 
Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend die loopt tot 3 februari 

2017 en waardoor ook u kunt reageren op het voornemen dat de gemeenten SILA 
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niet langer de voor onze parochies zo belangrijke adresgegevens mogen ver-
strekken. De Nederlandse bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland 
op om gebruik te maken van deze internetconsultatie en van zich te laten horen. 
Hieronder vindt u de instructie hoe u dit stap voor stap kunt doen en ook welke 
argumenten u daarbij zou kunnen gebruiken. Ik beveel deelname aan de 
internetconsultatie van harte bij u aan, omdat dit een uitgelezen kans is de 
besluitvorming over de SILA-regeling positief te beïnvloeden in het voordeel van de 
Rooms-Katholieke Kerk en de andere aangesloten kerken, in het bijzonder ook van 
uw parochie. 
Met vriendelijke groet, 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht 

 
Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsulatie over de SILA-regeling? 
1. Ga naar de internetpagina 

https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen 
Middels deze internetpagina kunt u deelnemen aan de internetconsultatie. 

2. Ga vervolgens onderaan deze pagina naar het kopje: “Reageer op consultatie” 
Klik op: “Geef uw reactie op deze consultatie >” 

3. In het tekstblok dat zich opent, treft u de tekst aan: 
Vraag 
Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven. 
In het rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven dat de verstrekking van 
adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven. Gebruik 
vooral uw eigen woorden. De volgende argumenten kunnen u hierbij helpen: 
* Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de 
samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren om hun 
ledenadministratie op orde te houden; 
* SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede 
administratie te voeren; 
* SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de 
ledenadministratie; 
* Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een 
verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken; 
* SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is. 

4. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op Verder > (u hebt dan “stap 1” 
afgerond). 
U hoeft geen bestand toe te voegen (dat is “stap 2”, die u hiermee kunt 
overslaan door opnieuw op Verder > te klikken). 

5. Bij “stap 3” voert u twee maal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke 
gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet 
toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van 
uw inzending. 
Als u ermee akkoord gaat dat uw reactie onder vermelding van uw 
organisatienaam of voorletter, achternaam en plaats wordt gepubliceerd op de 
website, dan kunt u dat onderaan de internetpagina aanvinken bij de tekst: “Ik 
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ga ermee akkoord dat mijn reactie openbaar is.” 
Na het versturen van uw reactie krijgt u een bevestiging toegestuurd naar het 
door u opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar de 
consultatie website die u moet aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is 
dus van belang dat u uw e-mailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de 
link in de bevestigingsmail. 

6. Tenslotte klikt u op Verder > om uw deelname aan de internetconsultatie af te 
ronden. 

Veel succes en alvast hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking! 
 
 
 

████████████ GGEELLEEZZEENN ████████████ 
 

 

 

MATTHÄUSPASSION EN WIJ 
 

eer zullen we in de tijd van Pasen duizenden Bachs Passionen instuderen en 
meemaken. Vanwaar die aantrekkingskracht van de Matthäuspassion? Niet 

alleen vanwege Bach, maar ook omdat het evangelisch passieverhaal lijkt op 
Griekse tragedies. Het resoneert met tragische momenten in ons hun eigen leven. 
 

Katharsis 

Nu is er met tragedies iets eigenaardigs. Volgens Aristoteles worden we door de 
tragedie bevangen door “vrees en medelijden”. Er gebeurt iets met ons, wanneer 
we het passieverhaal horen zingen of lezen. Allereerst ervaren we vrees en mede-
lijden vanwege het lijden van Jezus. Maar dat vertaalt zich bij de toehoorders naar 
hun eigen verdriet en tragiek, hun machteloosheid en vrees voor eigen lijden, 
tegelijk is er ook een schuldgevoel over het mateloze lijden in de wereld. De nood-
lottige ontwikkeling van de dingen verbindt zich met de tragische en onvermijde-
lijke momenten in het eigen levensverhaal. Al is dat voor de meesten van ons niet 
zo dramatisch en ten dode. Aristoteles heeft ontdekt, dat door deze confrontatie 
met de tragiek van de toeschouwers een reiniging (katharsis) van eigen tragiek 
teweeg gebracht wordt. Die kan sterke emoties teweeg brengen, maar ook zelf-
inzicht en aanvaarding. 
  

Bach en wij 

Als dat waar is, geldt de analyse van Aristoteles ook voor de Matthäuspassion: er 
kan in ons een katharsis plaats vinden. Bijna iedereen ervaart, wanneer de strijkers 
de aria ‘Erbarme dich’ inzetten, grote ontroering. Die aria gaat namelijk niet over 
Jezus, maar over óns. Een evangelist vertelde “na het ‘Aber Jesu schrie abermal 
laut, und verschiet’, blijf ik altijd stil rechtop staan, denkend aan het moment 
waarop het ooit mijn tijd zal zijn.”. Ook het daarop volgende koraal ‘Wenn ich 
einmal sol scheiden’ legt dit verband met onze eigen dood. De Matthäuspassion 
schept de mogelijkheid mijn eigen tragische gevoel, verdriet, vrees en medelijden 
te projecteren op het lijdensverhaal van Jezus. Ik vermoed dat dit het geheim is 
van Bachs passie. Eén van de redenen dat zo velen -christen of niet- jaar in jaar uit 
de Passion willen meebeleven. 

bron: Red@ctieservice 2017, nummer 1. Auteur : Jan de Jongh 
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FINANCIEEL OVERZICHT H. CAECILIA NEEDE 2015 
 

 

 

 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 
 2015 2015 2014 
LASTEN 
 

Personeelskosten 45.756 36.717 40.794 
 (pastores, dirigenten, organist)  
Kosten onroerend goed  21.693 19.804 22.866 
 (gebouwen, kerkhof, energie,  
  verzekeringen, afschrijving, onderhoud) 
Rente en lasten en schulden 418 471 504  
Kosten eredienst 3.098 4.671 4.179 
 (altaarbenodigdheden, misboekjes) 
Kosten pastoraal 785 3.820 1.748 
 (werkgroepen, Binding, cursussen) 
Bijdragen (Bisdom) 7.664 8.456 7.485 
Afdrachten collectes voor derden 2.254 2.500 1.740 
Beheerskosten 5.872 10.435 5.236 
 (administratie, telefoon, abonnementen) 
 ---------- ---------- ---------- 
Totaal 87.540 86.874 84.552 
 

BATEN 
 

Bijdragen parochianen (kerkbijdrage, collectes, 56.024 62.208 63.559  
 intenties, rouw-, trouw- en jubileumvieringen) 
Collectes voor derden 2.254 2.500 1.740 
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen  11.835 12.700 12.998 
 (huur- en rente-inkomsten) 
Begraafplaats baten 1.778  2.471 
Incidentele baten      146 
Nadelig saldo 15.648 9.466 3.638  
 ---------- ---------- ---------- 
Totaal 87.540 86.874 84.552 
 
Het forse verlies over 2015 is veroorzaakt door hogere personeelskosten en 
doorzettende daling van de bijdragen van de parochianen (kerkbalans -4.600, 
collectes -3.200 en uitvaarten -2.500). 
Namens de locatieraad Neede, 

Daniël Mol, budgethouder 
 

 

Voor de Actie Kerkbalans 2017 is het thema ‘Mijn kerk verbindt’. 

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. 

We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. 

Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. 

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

1 

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 
 

 

 

█████████ VVAANN  DDEE  RREEDDAACCTTIIEE █████████ 
 

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Paasbinding 22 maart  3 – 7 april 
Pinksterbinding 10 mei  22 – 24 mei 
Vakantiebinding 21 juni  3 – 7 juli 
Septemberbinding 23 augustus 4 – 8 september 
Allerheiligenbinding 11 oktober 23 – 27 oktober  
Kerstbinding 29 november 11 – 15 december 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-
mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
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MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK 
 

e locatieraden van de Sint Paulusparochie willen u oproepen om elke maand 
te doneren voor de Stichting Voedselbank Oost Achterhoek. 

  

De voedselbank deelt wekelijks zo’n 300 voedselpakketten uit aan 
huishoudens die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor 
voldoende eten te zorgen. Deze voedselpakketten worden samen-
gesteld uit voedsel dat gratis door bedrijven wordt verstrekt en door 
giften, in geld en natura van particulieren. Het gaat hierbij altijd om 

een aanvulling op de eigen boodschappen en voor een bepaalde periode. 
 

Bij deze roepen wij u op om bij uw kerkbezoek in de eerste weekendviering 
van de maand houdbare voedingsmiddelen mee te brengen. U kunt deze pro-
ducten deponeren in de daarvoor bestemde kratten. De locatieraad zorgt ervoor 
dat de producten bij de voedselbank terechtkomen. Wat producten betreft kunt u 
denken aan: koffie, blikgroenten, vlees of vis in blik, rijst, macaroni, houdbare 
sauzen enz. De inzamelingen starten in februari. 
Beleidsadviesgroep Diaconie St. Paulus 
 

 

31 MAART EN 1 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april kunt u uw gebruik-
te kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic 

zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43. 
 

Inleveren op vrijdagavond van 20.00-20.30 uur 
               en zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur 
 

Inleveren na zaterdag 12.00 uur is niet mogelijk omdat de afhaalwagen dan al 
weer vertrokken is. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten 
van Cordaid Mensen in Nood. Meer info op www.samskledingactie.nl 
 
 
 
 

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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