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AFSLUITEN EN OPNIEUW BEGINNEN. 

EEN NIEUWE START MAKEN! 
PASTORALE COLUMN SEPTEMBER 2017 

 

p het moment dat ik deze column schrijf, sta ik 
op de drempel van een nieuw begin. Mijn 

kamer staat vol met verhuisdozen die nog ingepakt 
moeten worden voor de verhuizing. De werkzaam-
heden in mijn huidige parochie heb ik afgerond en 
ik ben de pastorale activiteiten in de St Ludger-
parochie en de St Paulusparochie aan het opstarten. 
Een nieuwe parochie in een nieuwe omgeving. Hier 
moet toch iets over te schrijven zijn. Een nieuwe 
start maken! 
 

Iets nieuws beginnen is spannend, uitdagend en je 
kunt er naar uit kijken. Loskomen van je bestaande 
structuren en misschien wel van de dagelijkse sleur. 
De vakantieperiode is daar een mooi voorbeeld van. 
Even loskomen van school, studie, werk of andere 
verplichtingen. 
Maar is echt loskomen wel zo vanzelfsprekend? En 
hoe maak je dan een nieuwe start? Ik denk aan de 
vele verhalen uit de Bijbel die ‘een nieuwe start’ als 
onderwerp hebben.  
Het begin van de Bijbel is al een nieuwe start. In 
Genesis 1 wordt omschreven hoe God de wereld in 
zeven dagen schiep. Hij ordent de wereld en er 
wordt een nieuwe start gemaakt. God roept Abram 
uit een ver land, uit Ur in het huidige Irak, om een 
nieuwe start te maken in het land Kanaän. Mozes 
trekt met het volk Israël door de Rode Zee. Ook dit 
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begin is een nieuwe start voor het volk Israël. In het Nieuwe Testament is doop 
van Jezus en de roeping van de leerlingen een stap van loslaten en opnieuw 
beginnen. Dat is één van de centrale thema’s in de Bijbel. God dienen door de 
oude mens af te leggen en Hem helemaal te volgen.  
 

In de Schrift zien we dat het God is die het initiatief neemt voor een verandering. 
God spreekt tot ons in de Bijbel. Heel direct is dat in het Oude Testament door de 
profeten en in het Nieuwe Testament is God met ons in Jezus Christus.  
 

Jezus nodigt ons uit om Hem te volgen en een nieuw leven binnen te gaan. Het 
volgen van Jezus vraagt moed en lef om telkens weer opnieuw voor Hem te kiezen 
en met Hem een nieuwe start te maken.  
 

Ik wens ons die moed en lef toe dat we volmondig ‘ja’ kunnen zeggen en Jezus 
helemaal kunnen volgen. Loslaten en opnieuw beginnen in het licht van het 
Evangelie dat is uitdagend, spannend en iets om naar uit te kijken.  
 

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.  
Graag tot ziens. 
Pastor R. den Hartog  
 

 

UITNODIGING PRESENTATIE- EN INSTALLATIEVIERING 
 

e parochiebesturen van Sint Ludger (Lichtenvoorde e.o.) en Sint Paulus 
(Groenlo e.o.) nodigen al hun parochianen uit voor de feestelijke eucharistie-

viering bij gelegenheid van de presentatie van de leden van het pastorale team, 
dat vanaf 1 juli werkzaam is voor beide parochies: 
 

pastoor H.A.M. de Jong 
diaken R.E.C. den Hartog 
diaken C.G.J. Peters 

pastoraal werker H.J.P. Bresser-Elfrink MEd 
pastoraal werker drs. J.G.M. Droste 

pastoraal werker drs. A. Zoet. 
 

Wij verwelkomen diaken Den Hartog die op 1 juli het pastorale team is komen 
versterken. Hij zal de ambtseed afleggen, omdat het zijn eerste benoeming is.  
Pastoor De Jong zal worden geïnstalleerd als pastoor van de Sint Ludgerparochie. 
De installatie en presentatie wordt namens de aartsbisschop verricht door vicaris 
drs. J.G.M. Pauw. 
 

Deze bijzondere viering vindt plaats op zondag 17 september om 11.00 uur in de 
kerk van de H. Bonifatius-H. Ludgerus aan de Rapenburgsestraat 21 te Lichten-
voorde. Na de viering bent u in de gelegenheid om met de leden van het pastoraal 
team kennis te maken. 
 

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 
Parochiebestuur Sint Paulus 

Parochiebestuur Sint Ludger 
 

D 
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   23e zondag door het Jaar  

zo 10 sep 9:00 Neede Woord- en 

communieviering 

Herenkoor 

Past.w. A. Zoet 

zo 10 sep 10:30 Rietmolen Woord- en 
communieviering 

Past.w. A. Zoet 

zo 10 sep 10:30 Groenlo Eucharistieviering Kardinaal W. Eijk 
zo 10 sep 10:30 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 13 sep 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 14 sep 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Pastor R. den Hartog 

     
   24e zondag door het Jaar   

za 16 sep 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 17 sep 10:00 Neede Oecumenische viering 

Herenkoor 
Pastor J. ter Braak 

zo 17 sep 11:00 Lichten- 
voorde 

Eucharistieviering 
Laudate Dominum 

Vicaris H. Pauw en 
pastoraal team 

do 21 sep 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 21 sep 9:30 Neede Inloophuis met extra 

activiteit (zie blz. 17) 
 

     

   25e zondag door het Jaar  
za 23 sep 19:00 Neede Woord en 

Communieviering 

Koor Diapason 
2e collecte: 
Vredesweekcollecte 

Pastor R. den Hartog 

zo 24 sep 10:00 Eibergen Oecumenische viering 
(Oude Mattheus) 

Past.w. A. Zoet en 
ds. J. Struijk 

zo 24 sep 10:30 Groenlo Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
do 28 sep 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 28 sep 9:30 Neede Inloophuis met extra 

activiteit (zie blz. 17) 
 

do 28 sep 14:00 Neede Gezellige Soosmiddag 
in De Olde Mölle 

 

vr 29 sep 14:30 Neede Oec. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

Dhr. L. van der Meer 
(RK) 

vr 29 sep 20:00 Neede Sam's kledingactie (zie 
blz. 16) 
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   26e zondag door het Jaar  
za 30 sep 11:00 Neede Sam's kledingactie (zie 

blz. 16) 
 

za 30 sep 19:30 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Pastor R. den Hartog 

zo 1 okt 10:30 Neede Woorddienst b.g.v. 

Dierendag (zie blz. 20) 
Samenzang/kinderkoor 

Werkgroep 

zo 1 okt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong en 
pastor R. den Hartog 

zo 1 okt 12:00 Groenlo Dopen Pastoor H. de Jong   
zo 1 okt 17:00 Groenlo Marialof Pastoor H. de Jong 
di 3 okt 19:00 Neede Rozenkransgebed  

do 5 okt  Neede H. Communie 
rondbrengen 

 

do 5 okt 9:00 Eibergen Eucharistie Pastoor H. de Jong 
do 5 okt 8:30 Eibergen Aanbidding Heilig 

Sacrament 
 

     
   27e zondag door het Jaar  

za 7 okt 17:30 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 7 okt 19:00 Neede Eucharistieviering 

Dameskoor 
Inzameling Voedselbank 
(in 2e weekend i.v.m. 
inzameling voor Brammelo 
in 1e weekend (1 okt.)) 

Pastoor H. de Jong 

zo 8 okt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
di 10 okt 19:30 Neede Mariaviering  

Dameskoor 
Werkgroep 

wo 11 okt 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 11 okt  Neede Redactievergadering 

Binding (kopij inleveren!) 
 

do 12 okt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     
   28e zondag door het Jaar  

zo 15 okt 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Past.w. A. Zoet 

zo 15 okt 17:00 Groenlo Vesper - Avonddienst Pastoor H. de Jong 
zo 15 okt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Mgr. H. Woorts en 

pastoor H. de Jong 

zo 15 okt  Neede Geen weekendviering  
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di 17 okt 19:00 Neede Rozenkransgebed  

do 19 okt 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Pastor R. den Hartog 

do 19 okt 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis)  
     
   29e zondag door het Jaar  

za 21 okt 19:00 Neede Woord en 

Communieviering 

Herenkoor 
2e collecte voor Missio 

Werkgroep 

za 21 okt 19:00 Eibergen Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
zo 22 okt 9:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 22 okt 12:00 Rietmolen Dopen Pastor R. den Hartog 
di 24 okt 19:00 Neede Rozenkransgebed  

do 26 okt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 27 okt 14:30 Neede Oec. Gebedsdienst 

voor ouderen (Grote 

Kerk) 

 

       
     In de komende weken:  

zo 29 okt   Neede Geen weekendviering   
zo 29 okt 17:00 Groenlo Marialof Pastoor H. de Jong 

di 31 okt 19:00 Neede Rozenkransgebed  
      Allerheiligen   

wo 1 nov 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong en 
pastor R. den Hartog 

     Allerzielen  
do 2 nov  Neede H. Communie 

rondbrengen 
 

do 2 nov 19:00 Neede Woorddienst  

Dames- en Herenkoor 
Werkgroep Avondwake 

     31e zondag door het Jaar  
zo 5 nov 10:30 Neede Eucharistieviering 

Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Rector P. Kuipers 

wo 8 nov 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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TERUGBLIK PAULUSDAG 25 JUNI IN RIETMOLEN 
 

chteraf bleek het gunstig, dat de voorbereidingsgroep er voor had gekozen om 
geen viering in de openlucht te houden, maar in de fraai gerenoveerde St. 

Caecilakerk. 

A 
6 – september / oktober 2017 

Niet alleen konden de kerkgangers genieten van dit schitterende kerkgebouw met 
haar goede akoestiek, ook hadden zij geen last van de (welkome!) regen die op 
deze zomerse dag neerdaalde op de dorstige natuur. Ondanks af en toe een 
regenbui gingen veel belangstellenden uit alle locaties van de St. Paulusparochie op 
weg naar Rietmolen om deel te nemen aan de zesde Paulusdag. De eucharistie-
viering, voorgegaan door pastoor De Jong en pastoraal werkster Annet Zoet en 
met misdienaars uit Beltrum werd opgeluisterd door het indrukwekkende project-
koor “Laudate Dominum”, samengesteld uit leden van diverse koren. Allen 
bevestigden het St. Paulus-gevoel: samen vieren, samen parochie-zijn, elkaar 
ontmoeten. De kerk was prachtig versierd met rode strikken en bloemstukken. 
In het DAR-gebouw was ook een gastvrij onthaal, strak georganiseerd en toch heel 
gezellig. De activiteiten na koffie en broodjes gaven een inkijkje in het dorp 
Rietmolen: een kleine gemeenschap die vanwege korte lijnen verbindend is en 
sterk. Hierdoor kan veel tot stand worden gebracht. 
Na het afsluitende drankje werd de parochievlag overhandigd aan de locatie 
Eibergen. Volgend jaar wordt daar de Paulusdag gehouden. 
We hebben ons zeer welkom gevoeld in Rietmolen, het was prima verzorgd! 
Complimenten aan de organisatie. 
Een parochiaan. 
 

 

HAAKSBERGSE BEDEVAART KEVELAER (375 JAAR KEVELAER) 
 

ent u wel eens als pelgrim op bedevaart gegaan? De gebedstocht naar een 
plaats waar een heilige of bijzondere gebeurtenis wordt herdacht? En waarom 

u dat zou doen? Omdat u hoopt daar een goddelijke zegen te krijgen, om tot 
bezinning te komen of om over God en het leven na te denken. En dat samen met 
mede gelovigen uit uw eigen geloofsgemeenschap of daarbuiten, die u misschien 
helemaal niet kent, maar waarmee u in geloof verbonden bent.  
 

De bedevaartplaats Kevelaer bestaat 375 jaar. Wederom bent u in de gelegenheid 
om deel te nemen aan de bedevaart van de Broederschap Haaksbergse Processie 
Kevelaer, die actief is in de St. Paulusparochie, Heilige Geestparochie (Hengevelde 
e.o.) en de H. Franciscusparochie (Haaksbergen e.o.). Er zijn diverse opstap-
plaatsen in de St. Paulusparochie. 
Het jaarthema is: “Met Maria… het Woord van God leven”. 
 

Programma bedevaart naar Kevelaer op woensdag 1 november 2017: 
10.00 uur Pontificale Hoogmis - Basiliek 
14.30 uur Grote Kruisweg – Mariapark of Kleine Kruisweg - Pax-Christikapel 
16.45 uur Afscheidsmoment – Genadekapel 
17.00 uur H. Lof - St. Antoniuskerk 
Kosten € 24,-. 
Opgave voor 24 oktober bij mevrouw I. Lansink, Azaleastraat 4, 7161 CC Neede, 
℡ 06-10415627 � idakleinsman@gmail.com. 
 

Kevelaerlof: zondag 1 oktober 2017  
19.00 uur HH. Bonifatius en Gezellenkerk, De Veldmaat Haaksbergen 

B 
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Dit jaar 2017 wordt het – 375 - jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd.  

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd Maria zelf tot driemaal toe 

de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor 

op 1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij 

het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims 

en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als 

wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide. 

In 1645-47 werd een bedevaartskerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om 

de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De Mariabasiliek verrees in 

de 19e eeuw, in 1923 tot basiliek verheven. 
 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT ST. PAULUS – ST. LUDGER 
 

e pastores van de parochies St. Ludger en St. Paulus zijn pastoraal gaan 
samenwerken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie van 

het pastorale werk. In het verleden werden beide teams ondersteund door hun 
eigen parochiesecretariaat. Al eerder bespraken de parochiebesturen de noodzaak 
en het nut van het instellen van één centraal secretariaat voor de ondersteuning 
van het team en van de beide besturen. Dit heeft geleid tot een besluit dat door 
beide besturen van harte genomen is. Per 1 oktober is er één Centraal Secretariaat 
actief voor de parochies St. Ludger en St. Paulus. Dit secretariaat is gehuisvest in 
Groenlo, aan de Nieuwstad 12 en bereikbaar via 0544-464663 of één van de 
huidige e-mailadressen. 
Dit is ook de werkplek van de aangestelde medewerksters Francis Poelhuis en 
Angela Röeling. Angela zal eerst-aanspreekbare zijn voor zaken rond het pastorale 
team, Francis vervult aanvullende werkzaamheden voor het team, als bijv. het 
maken van het vieringenrooster. Beiden ondersteunen zij de besturen en 
vervangen zij elkaar onderling. Vanwege de ruimere bezetting is het secretariaat 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. In de 
komende periode wordt nog gekeken naar het takenpakket van het Centraal 
Secretariaat, waarbij ook de organisatie van de aanmeldingen voor doop, eerste 
communie etc. zal worden meegenomen. Vanaf 1 januari 2018 zal het 
samenstellen van het rooster voor de vieringen in de 16 geloofsgemeenschappen 
van de parochies centraal worden geregeld. 
Samenwerken is een proces. Niet alles zal direct afdoende geregeld zijn. Wij ver-
trouwen op uw begrip en medewerking in deze en houden u van ontwikkelingen op 
de hoogte. 
Namens de parochiebesturen, 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

GLUTENVRIJ TER COMMUNIE? 
 

ort geleden was het zelfs landelijk nieuws. Het leek om nieuwe, aangescherpte 
regels te gaan maar het was juist een verduidelijking van een reeds lang 

bestaand voorschrift. De brief van de Congregatie voor de Eredienst geeft de 
zorgvuldigheid aan met betrekking tot de samenstelling van het brood en de wijn 
die gebruikt worden voor het vieren van de eucharistie. De Kerk is hier altijd 

D 
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zorgvuldig in geweest. In de viering van de eucharistie gaat het om het vieren en 
tegenwoordig stellen van het paasmysterie en dus van onze verlossing. Jezus heeft 
daarvoor in het kader van een Paschamaal het brood en de wijn genomen: “doet 
dit tot mijn gedachtenis”. Nu kun je voor het vieren van de eucharistie niet 
‘zomaar’ brood en wijn gebruiken. De bisschoppenconferentie heeft een keurmerk 
ingevoerd, waardoor de afnemers van de wijn en de hosties (o.a. parochies) 
kunnen weten dat die op de juiste wijze zijn voorbereid en de juiste samenstelling 
hebben. 
In onze parochiekerken kunnen mensen met een glutenallergie (coeliakie) ter 
communie gaan door een zgn. ‘glutenarme’ geconsacreerde hostie te ontvangen. 
We spreken soms van ‘een glutenvrije’ hostie, maar dit is niet de juiste benaming, 
er zitten toch een paar gluten in. De gluten, ook al zijn ze zeer beperkt aanwezig, 
maken het brood (tot brood) dat nodig is voor de geldigheid van de viering. Voor 
verreweg de meeste mensen met een glutenallergie vormt het ontvangen van een 
glutenarme hostie geen probleem. Wanneer u deze hostie kon ontvangen, kunt u 
dit ook nu en in de toekomst zonder zorgen blijven doen. Blijft dit wel een 
probleem, dan bestaat de mogelijkheid voor de communicant om te drinken uit de 
beker. U kunt dit voor aanvang van de eucharistieviering (laten) melden aan de 
dienstdoende priester. Deze laatste mogelijkheid bestaat echter niet in een woord- 
en communieviering. Naast de sacramentele communie kennen we ook de 
geestelijke communie. Deze bestaat uit een intens verlangen om de Heer in het 
sacrament te ontvangen, ook als dit op (praktische) bezwaren stuit. Ook dan, in 
dat vurige verlangen, worden wij gevoed door de Heer Jezus die zich aan ons 
geeft. 
Namens het pastoraal team, 

pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

 EIBERGEN VIERT PATROONSFEEST 
 

ij vieren op 10 september het feest van de heilige Mattheus, 
patroon van onze geloofsgemeenschap. 

Dit doen we met een eucharistieviering op zondagmorgen om 
10.30 uur, waarin pastoor De Jong zal voorgaan. Alle koren van 
onze locatie zingen in deze viering. 
Na afloop is er koffie en thee met wat lekkers erbij. Dit doen we achter in de kerk 
of - bij mooi weer - buiten. 
U bent van harte uitgenodigd! 
Locatieraad Eibergen 
 

 

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. 

W 

B 
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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 september 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 oktober. De plaats 
wordt ook dan pas bepaald. 
 

 

WAT U MISSCHIEN NOG NOOIT GEZIEN HEBT 

IN DE CALIXTUSBASILIEK 
 

l meer dan een eeuw staat hij daar op de Kerkwal: onze statige en indruk-
wekkende Calixtuskerk. Maar vragen we ons wel eens af wie de mensen waren 

die hem bouwden? Wat hen bewoog om zo’n gebouw op die plek op te richten? 
Wie de architect was? 
En als we de kerk binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn aan-
gebracht? En welke verhalen er in het glas-in-lood van de vensters worden verteld? 
Wie al dat fraais vervaardigde? 

Het is de meesten van ons zo vertrouwd allemaal dat we het niet 
meer zien. Althans zo verging het mij. Maar de restauratie van 
het interieur een paar jaar geleden deed mij nog weer eens met 
nieuwe ogen kijken naar alles wat onze kerk zo bijzonder maakt. 
En toen kwam ik erachter dat ik altijd wel gekeken had, maar niet 
gezien. Reden genoeg om mij er eens in te gaan verdiepen. En 
dat vond ik zo’n interessante bezigheid dat ik er verslag van heb 
gedaan. Graag wil ik belangstellenden deelgenoot maken van een 

aantal dingen die ik toen ontdekte. 
 

U hebt daartoe de gelegenheid op maandag 25 september 2017 om 19.30u. Vanaf 
19.00u bent u welkom in de basiliek van Groenlo aan de Nieuwstad voor een kop 
koffie of thee. 
Jan van der Post 
 

BOEKBESPREKING 
  

l enkele jaren komen we met succes met een aantal mensen 1 keer per maand 
bij elkaar om een boek te lezen en daarover met elkaar van gedachten te 

wisselen. Ook voor het nieuwe seizoen hebben we weer een boek gevonden met 
de titel: Kom tot rust. Het is geschreven door André F.Troost. 
André F.Troost gaat aan de hand van Hebreeën op zoek, naar wat werkelijk 
waarde heeft. Het Bijbelboek biedt een medicijn tegen de verveling en de keuze-
stress van onze moderne tijd. De schrijver vindt rust dankzij deze eeuwenoude 
brief van een onbekende schrijver. De rust ontdekt hij vooral in datgene wat niet 
van deze wereld is, maar ook in de heel gewone dingen van elke dag. 
 

De eerste bijeenkomst zal zijn in locatiecentrum Het Achterhuis, Borculoseweg 43, 
7161 GR te Neede op woensdag 13 september 2017 van 9.30 tot 11.30 uur. De 

A 
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andere data voor deze bijeenkomsten zijn: 11 oktober 2017; 8 november 2017; 10 
januari 2018; 14 februari 2018; 14 maart 2018 en als reservedatum 11 april 2018. 
Telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip. 
Het ISBN nummer van Kom tot rust is: 9789023927402. Het boek kost 9,90 euro 
en is bij elke boekhandel te bestellen. 
 

Er is plek voor 12 mensen en er zijn al 9 aanmeldingen. De kosten voor deze serie 
bijeenkomsten zijn 5 euro. Als u interesse hebt gekregen en mee wilt lezen en 
praten, kunt u zich opgeven bij Rieky Luttikholt via lutti212@planet.nl of 0545-
474255 / 06-42325683. 
Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Luttikholt. 
 

 

 

VORMSELVOORBEREIDING 2017-2018 

ST. PAULUSPAROCHIE 
 

n oktober 2017 starten we met de vormselvoorbereiding voor kinderen die dan 
in groep 8 zitten.  

Voor alle ouders en aanstaande vormelingen uit Beltrum, Lievelde, Groenlo, 
Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen zijn er twee informatieavonden:  
- dinsdag 12 september in Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede en  
- woensdag 20 september in Basisschool De Sterrenboog, Mariaplein 8 in Beltrum 
De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur. 
 

Het programma van deze twee avonden bestaat in grote lijnen uit: 
- het uiteenzetten van de opzet van de vormselvoorbereiding 
- uitleg over de betekenis en het belang van het sacrament van het Heilig Vormsel. 
- presentatie van het programma, inclusief data.  
- de verwachte inbreng van vormelingen en ouders 
- aanvulling van de werkgroep Vormsel  
- gelegenheid om vragen te stellen 
- alvast kennismaken met de voorbereiding voor vormelingen 
 

Wij verwachten alle ouders met hun 
aanstaande vormelingen te ontmoeten op één 
van de ouder-kind-avonden. De avond die u het 
beste uitkomt kunt u, met vermelding van: 
naam, adres en telefoonnummer van de ouders 
en de naam van de vormeling, aangeven bij het  
Centraal Secretariaat St. Paulusparochie 
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo. 
Bereikbaar: ma t/m do van 10.00-15.00 uur. 
Telefoon: 0544-464663 
E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

De Vormselwerkgroep St. Paulusparochie 

Lianne Dreierink 

Pastoraal werker Annet Zoet 

I 
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CURSUS “PROFEET EN KUNSTENAAR ALS ZIENERS – 

TUSSEN AANKLACHT EN VISIOEN” 
  

rofeten zien scherp zien wat er speelt in het maatschappelijk en gelovig land-
schap. Ze hebben een zuiver gevoel voor recht en onrecht en kennen het ‘stille 

zuchten’ van een weduwe of berooide man. Ze doorzien de machtsbeluste koning, 
die onder een hoedje speelt met religieuze leiders.  
In dat licht verwoordt de profeet de stem van God: de tegenstem, een ander 
geluid. Soms is het een aanklacht, soms een visioen, dreigende of hoopvolle taal, 
sprekende beelden en uitdagende stellingen, maar ook een indringend gebed of de 
nood van de profeet zelf… Hij richt zich tot de leiders, maar telkens klinkt de stem 
van het volk mee… 
De teksten van de profeten gaan over de actualiteit op het moment van hun 
optreden, maar ze zijn zo sterk en aangrijpend, dat mensen in latere tijden zich 
erin herkennen… alsof hun woorden hier en nu opnieuw tot leven komen. 
 

Je kunt de profeet in Israël vergelijken met de kunstenaar, die maatschappelijke 
thema’s op een indringende wijze verbeeldt. Of de cabaretier die met een mee-
slepend lied de zaal in vervoering brengt, en tegelijk laat voelen dat diezelfde 
mensen wegkijken bij lastige vraagstukken en vaak kiezen voor hun portemonnee 
boven sociaal verzet.  
We lezen uit de profeet Amos of Jesaja, die onderling zeer verschillen, maar beiden 
Gods boodschap krachtig vertolken. Voorafgaand aan de tekstlezing kijken we naar 
een hedendaags kunstwerk. 
Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Het gaat om ons zien en horen: wij zijn zelf in 
het geding met ons geloven en staan in de maatschappij nu. 
 

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.  
We sluiten elke bijeenkomst af met muziek of poëzie. 
 

Praktische gegevens: 
Data: maandag 9 oktober, 13 november, 11 december 2017, 8 januari, 12 februari, 
13 maart 2018. 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur. 
Plaats: Het Achterhuis naast de H. Caeciliakerk, Borculoseweg 43, Neede 
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet. 
Kosten: € 25,- voor 6 bijeenkomsten. 
Informatie en aanmelding: voor 25 september 2017 bij Annet Zoet, telefoon 06-
27124695, e-mail annettezoet@gmail.com  
 

 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2017: BURKINA FASO 
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord 

  

n de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit 
jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse 

land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. 
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. 

P 
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De naam betekent: land van de oprechte 
mensen. Het is een van de armste landen ter 
wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van 
de landbouw. Met name de regio’s die in de 
Sahelzone liggen, worden hard getroffen door 
klimaat-veranderingen en droogteperiodes. 
 

Hulp voor meisjes en vrouwen 

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds 
vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze 
vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. 
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal 
oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 
vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. 
 

Missio helpt 

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest 
van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die 
de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project 
betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw. 
 

Help onze medegelovigen in Burkina Faso 

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 
oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereld-
missiemaand, te Den Haag.   Meer informatie: www.missio.nl  
 

 

 

 

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

 

 

VREDESWEEK 16–24 SEPTEMBER: “DE KRACHT VAN VERBEELDING” 
 

n een wereld vol onvrede, oorlog, aanslagen en geweld, mensen die het geweld 
ontvluchten en de armoede is veel verbeelding nodig om juist het tegen-

overgestelde te hopen en te geloven. We hebben allemaal onze eigen droom van 
vrede en ideeën over hoe je vrede dichterbij kunt brengen: de grenzen moeten 
dicht, nee open, kinderen moeten les krijgen in het Wilhelmus, je moet je 
aanpassen, of nee, toch liever jezelf blijven, geen hoofddoek of juist wel, opkomen 
voor jezelf of de andere wang toekeren. Respectvol naar elkaar luisteren is er vaak 
niet bij, verschillen lijken groter dan ooit. 

In Jesaja 56,7 wordt de droom van vrede en gerechtigheid 
verbeeld in de tempel die zal heten: Huis van gebed voor alle 
volken. Voor Jesaja hoor je bij God in het samen luisteren naar 
Gods geboden en die in praktijk brengen, waarbij nationaliteit niet 
belangrijk is. Ieder die zich houdt aan Gods wetten en gerech-
tigheid doet, zal God naar de heilige tempelberg brengen: één huis 
voor iedereen! (zo lezen we in de liturgiekrant bij deze zondag) 

 

Laten we deze zondag één huis zijn voor wie streeft naar vrede en gerechtigheid! 
Ds. Jan Struijk en pastor Annet Zoet 

I 
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Vredesdiensten in onze parochie: 
• zondag 17 september om 10.00 uur in Beltrum: voorganger ds. Wim Blanken 
• zondag 17 september om 10.00 uur in de H. Caeliakerk, Neede: voorgangers 

ds. Jet Lieftink en em. pastor Jan ter Braak sm. 
• zondag 24 september om 10.00 uur in de Oude Matteüs, Eibergen: 

voorgangers ds. Jan Struijk en pastoraal werker Annet Zoet. 
 

 

“ZINDAG” AAN DE BERKEL 
  

aterdag 30 september wordt in en om “De Antonius” in Rekken, een “Zindag” 
gehouden. Deze dag, die als thema heeft: “Op onze levensweg”, is een dag 

voor ieder die verlangt naar ontspanning, religieuze bezinning en verbondenheid. 
De protestantse kerk “De Antonius”, gelegen aan de Lindevoort 20, fungeert die 
dag als klooster, de natuur aan de Berkel als kloostertuin, een ruimte in “Den Hof” 
als refter waar we eten. Een ééndags-retraite dus, zoals in een klooster, met een 
aantal korte vieringen in het kerkje; wandelen langs de Berkel; met stilte en elkaar 
ontmoeten aan de ‘tafel’ voor een goed gesprek; samen eten en drinken. 
 

De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De onkosten: bedragen € 10,- 
per persoon. De begeleiding is in handen van ds. Eveline Struijk (℡ 0545-472987 / 
e.strubo@gmail.com), ds. Jet Lieftink (℡ 0545-293138 / dominee@jetlieftink.nl) en 
pastor Annet Zoet (℡ 06-27124695 / annettezoet@gmail.com). 
Tot 19 september kunt u zich opgeven bij één van bovengenoemde personen. 
 

 

 

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

FIETSTOCHT HERENKOOR (45 KM) – ZONDAG 25 JUNI 2017 
  

an 9.00 – 9.30 uur inloop, koffie met gebak van sponsor bakker Stroet. 
Dit is het 11e jaar dat de jaarlijkse fietstocht wordt gehouden. Om 9.45 uur 

vertrokken, eerst nog een foto van de koorleden voor de kerk, gevolgd door een 
borreltje. 
Via de Oude Eibergseweg, waar het hemels water het koor behoorlijk zegende, 
verder al “klunende” over diverse hindernissen, dit als gevolg van werkzaamheden 
aan de N18, verder over vernieuwde wegen richting Hupsel. 
Bij manege Nijhuis, eerste stop voor een drankje en een klein hapje. De 
regenkleding kan uit, het weer klaarde zienderogen op. Verder richting Groenlo 
waar in de Groeneweg aldaar plotseling wordt gestopt. Hier wordt een aubade 
gebracht aan een koorlid van de “Grolse Hofzangers”. De man is jarig, 68 jaar 
geworden. De Duitse versie van “Hef de glazen” wordt op straat voor de woning, 
door het Herenkoor gezongen, verbazing bij de jarige en zijn vrouw. Ze zijn zeer 
verrast. Het Herenkoor heeft zangers die ook deel uitmaken van dit koor. 
Via de Oude Aaltenseweg verder richting AVOG'S Crash Museum in Lievelde. We 
worden begroet door dhr. Geerdink. Na eerst een lunch te hebben genuttigd, 
begint dit bezoek met een introductie film over de luchtoorlog 1940–1945. In deze 
periode zijn ongeveer 400 vliegtuigen in de Achterhoek neergestort. Dhr. Geerdink 
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geeft uitleg naar aanleiding van beeldmateriaal en verhalen van oudere bewoners 
uit deze streek wat dit allemaal deed en nog doet met de bevolking. 
Van de Geallieerden en Duitsers vlogen verschillende typen vliegtuigen in het 
Nederlands luchtruim: Lancasters, Spitfires, B-17 's, Wellingtons, Mustangs, 
Messerschitts. Nog steeds zijn crashplaatsen van veel van deze vliegtuigen niet 
bekend. 
De AVOG (Stichting Achterhoekse Vliegtuigwrak Opgravers Groep), in 1972 
opgericht, heeft al diverse wrakken opgespoord en geborgen. De wrakstukken van 
de in de Achterhoek gecrashte vliegtuigen zijn hier met hun verhaal tentoon-
gesteld. Vitrines met gevonden persoonlijke bezittingen, uitgebrande vliegtuig-
onderdelen, parachutes, enz. Van parachutes maakten sommige vrouwen kleding 
van, bijvoorbeeld, jurken. Door deze kleding met bieten of rode koolsappen te 
bewerken werd er een kleurtje aan gegeven. Van gevonden vliegtuigbanden sneed 
men massieve fietsbanden. 
Nog steeds worden stukjes van de puzzel van de lijst van vermisten ontdekt. Zo af 
en toe wordt het museum bezocht door buitenlandse nazaten van omgekomen 
vliegeniers, op zoek naar verhalen van hun omgekomen geliefden. Totdat 
plotseling iemand oog in oog staat met een voorwerp welke toebehoort aan een 
omgekomen familielid. Een emotioneel gebeuren wanneer dit voorwerp weer in 
handen komt van de betreffende familie. Al met al een interessant bezoek met een 
deskundige uitleg van dhr. Geerdink. 
Hierna via onverharde en verharde wegen naar “Erve Kots” voor een bezoek aan 
kaasboerderij Weeink. Ook hier eerst een introductiefilm van “Gras tot Kaas”. 
Kaasboerderij maakt nog steeds op traditionele wijze Goudse boerenkaas van 
rauwe melk. Er worden 3 soorten boerenkaas gemaakt, Goudse, Leidse en 
Maasdammer kaas. Na afloop van de introductiefilm, worden ons verschillende 
soorten kaas als hapjes aangeboden om het verschil te proeven. Hierna een 
rondleiding door het bedrijf met als afsluiting een bezoek aan de “Landwinkel” met 
een keur aan streekproducten. Kaasboerderij met de 3K's, Koeien, Kaas, Kunst. 
Van hieruit via allerlei binnenwegen richting Groenlo, bij Zagerij Kolkman aan de 
Slingebeek wederom een stop voor drank en hapje, verder over kerkenpaden langs 
de Slingebeek,Groenlo richting Haarlo. 
De laatste tussenstop op een pleisterplaats omgeving Haarlo. Een aantal heren 
hebben ”hoge nood” en zondigden zich aan ”wildplassen”, totdat een van de 
koorleden de opmerking maakt, ”Kijk eens wat er op dat papier staat”. Een stukje 
karton aan een boom gespijkerd met de mededeling, PRIVE TERREIN, DIT IS 
GEEN WC. 
De fietstocht wordt om ongeveer 17.15 uur afgesloten bij de Olde Molle in Neede, 
eerst een voorafje met de gebruikelijke gezangen, daarna met z'n allen tafel voor 
een goed diner. 
Dank aan de organisatoren, het kwartet die dit al jaren doet, Erik, Herman, Ester 
en Ria. 
 

 

 
 

Gelezen:    Als je iets echt wilt, vind je altijd een weg. Als je iets niet wilt, altijd een excuus. 
 

 



 15 – september / oktober 2017 

UITSTAPJE DAMESKOOR 
  

p dinsdag 11 juli was het zover. Om 10.15 uur zijn we vertrokken: 13 dames 
op de fiets en 2 dames werden door een aardige chauffeur naar verschillende 

locaties gebracht. Iedereen was enthousiast. 
 

In Diepenheim bij café De Viersprong kregen we koffie met appelgebak. Daarna 
verder fietsen door prachtige paden. 
Bij Intratuin in Lochem werd ons een heerlijke lunch aangeboden. Dit was een 
complete verrassing. Het was heerlijk. Na de lunch kregen we gelegenheid om een 
uurtje rond te kijken. Tijdens dat uurtje heeft het heel hard geregend, maar 
gelukkig waren we binnen. 
Voordat we weer op de fietst stapten nog wel even onze regenkleding aan. De 
route was geweldig. Wat een prachtige omgeving. 
In Borculo bij de ijsboerderij hadden we weer een stop voor een ijsje of drankje. 
Na al dat lekkers zijn we naar Haarlo gefietst. Bij Prinsen wachtte ons een heerlijk 
diner. Na het diner even uitbuiken en dan weer op de fiets richting Neede. 
Annie, Betsie en Hermien heel erg bedankt voor deze geweldige dag. 
Namens alle dames en chauffeur, 

een koorlid 
 

25 SEPTEMBER: GROTE SCHOONMAAK ACHTERHUIS 
  

ls beheerders van het Achterhuis proberen we alles op orde te houden. Vele 
werkgroepen en koren maken gebruik van ons Achterhuis, en het is fijn dat wij 

zo'n mooi gebouw hebben. 
 

Eén keer per jaar houden wij een grote schoonmaak met enkele 
vrijwilligers. Nu is onze vraag of enkele leden van onze werk-
groepen en koren willen helpen? De grote schoonmaak willen wij 
houden op maandag 25 september 2017. 
Als u een morgen of middag wil helpen, geef dit dan door aan de 
beheerders van het Achterhuis. Alvast bedankt! 

 

De beheerdersgroep: Annie Kl. Nijenhuis, Annie Haarman, Paul Bolster 

en Herman Heming 
 

 

 

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

10 SEPTEMBER: WILLIBRORDPROCESSIE 2017 
  

e vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van 
Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie “is 

een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het 
motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Huitink van de 
organiserende Salvatorparochie.  
 

Het pastoraal team van Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om 
deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: “Met de schrijn van Willibrord 
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in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij 
in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze 
verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding 
geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor 
alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een 
blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeen-
schap vormen die in zichzelf opgesloten is, maar dat wij leven vanuit een geloof 
dat - letterlijk - de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en Zijn 
Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van 
Willibrord.” 
 

Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de 
H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 uur volgt het opstellen op het 
Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de 
processie zullen de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet 
vervolgt de route via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange 
Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop 
zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit 
gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige 
pastorie achter de kathedraal). 
 

29 EN 30 SEPTEMBER: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
  

e inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Neede 
vindt dit najaar weer plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 september. Het 

inleverpunt is de R.K. Kerk (Achterhuis) te Neede. Inleveren kan op vrijdag van 
20.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. 
 

Sam’s Kledingactie heeft voor het komende najaar, samen met hulporganisatie 
Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding 
gaat naar een bijzonder project waarmee de slachtoffers van de hongersnood in 
Zuid-Soedan geholpen worden. Samen met Cordaid gaat Sam’s bijna 4.000 
gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo’n pakket bevat vissermaterialen, 
gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor hun voedselvoor-
ziening kunnen zorgen. 
 

In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen 
in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burger-
oorlog en droogte en het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de 
regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding 
van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme 
rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte 
heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en 
ondervoeding. 
Cordaid gelooft in structurele hulp. De keuze voor hulppakketten waarmee de 
bevolking weer zelfvoorzienend kan worden is dan ook een logische. Op termijn 
profiteren meer dan 11.000 mensen van deze vorm van hulp. 
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█████████ INLOOPHUIS NEEDE █████████ 
 

EXTRA AANDACHT VOOR EENZAAMHEID 
  

et Inloophuis Neede organiseert op 21 en 28 september een extra activiteit 
in het kader van de nationale Week Tegen Eenzaamheid. 

Aan het einde van reguliere inloopochtend (elke donderdag van 9.30-11.30 uur) 
komen op die beide donderdagen twee maatjes-
organisaties uit onze eigen regio ons bijpraten over 
de eenzaamheid die zij tegenkomen en wat zij doen 
om dit te doorbreken. 
De ochtend wordt gezamenlijk afgesloten met een eenvoudige lunch. 
 

Het programma op 21 en 28 september: 
9.30 - 11.00 uur : Inloopochtend 
11.00 - 12.00 uur : Presentatie door een maatjesorganisatie 
12.00 - 12.30 uur : Afsluitende lunch 
 

In verband met de organisatie van de lunch wordt vooraf aanmelden op prijs 
gesteld (per e-mail: inloophuisneede@stpaulusparochie.nl). 
 

Meer info over de Week tegen Eenzaamheid: www.samentegeneenzaamheid.nl  
 

 

 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

BOEK OVER MARIA 
  

een dag zonder Maria” is een reis door het hele jaar, waarbij de lezer elke 
dag wordt verrast door Maria: met een feest of een legende, een mooi 

gedicht of gebed, een opmerkelijk weetje, een Mariaverschijning, een lach en een 
traan, een bijzonder recept. Het boek laat zien waar de wereldwijde verering van 
Maria vandaan komt en hoe Maria mensen tot op de dag van vandaag inspireert. 
 

Geen dag zonder Maria – 2e druk 
Auteur: Desirée Krikhaar  Prijs: € 24,95  ISBN: 9789462581791 
 

IK ROUW VAN JOU 
  

n wezen zijn alle gedichten die ik schrijf persoonlijk, maar voor deze ver-
zameling geldt in het bijzonder dat ze mij zeer dierbaar is. Ik schreef deze 

gedichten in de tijd dat mijn broer ziek was, en kort na zijn overlijden. Erover 
praten lukt me bijna niet. Als ik moet vertellen wat het allemaal met me doet, 
dreigen de emoties de overhand te nemen. En dat verdriet is zó immens groot… 
daar durf ik me niet makkelijk aan over te geven. 
Schrijven gaat me wat dat betreft beter af. Al schrijvend ben ik op zoek gegaan 
naar woorden en beelden voor een verdriet en een gemis dat eigenlijk niet in 
woord en beeld te vatten is… Een emotioneel proces, maar het gaf wel lucht aan 
mijn hart en mijn gedachten. Uiteindelijk is alle rouw, en dus ook de woorden en 
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beelden die daarmee verbonden zijn, een uiting van liefde. Ik hou van jou, en dus: 
ik rouw van jou. 
Auteur: Wynette Schouten  Prijs: € 10,-  ISBN: 9789052634722 
 
 

 

█████████ ER OP UIT: MUSEA █████████ 
 

MARIA, EEN INTERNATIONAAL ICOON 
  

edereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook 
is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet 

veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat 
over ons? 
Waarom is Maria misschien wel de machtigste vrouw op de wereld? In ieder geval 
de meest afgebeelde vrouw en moeder, daar kan geen popster tegenop. Je zou 
haar een cultureel fenomeen kunnen noemen. U ontmoet Maria ook in relatie tot 
andere hedendaagse religies. Maria komt zelfs meer voor in de Koran dan in de 
Bijbel. 
Er komen schitterende Maria’s uit o.a. de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, Museum Boijmans van Beuningen, het Van Gogh Museum, het Maurits-
huis en het Museum Catharijneconvent. 
In deze musea ontdek je hoe veelzijdig deze wereldvrouw is: zij is onderwerp van 
iconen en schilderijen, manuscripten, sculpturen, tatoeages en video-installaties. 
En het zijn niet de minsten die zich door Maria lieten inspireren: o.a. Rubens, 
Pieter de Grebber, Rembrandt, Jan Toorop, Bill Viola, Jan Fabre en Maria Roosen 
zijn vertegenwoordigd. 
Museum Catharijneconvent in Utrecht is het rijksmuseum voor christelijke kunst. 
Sinds de middeleeuwen is de christelijke cultuur niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. Het erfgoed uit onze rijke en unieke geloofstraditie is door zijn 
schoonheid, verhaal en betekenis relevant voor iedereen. Je kunt het bekijken en 
beleven in de vaste collectie of tentoonstellingen van Museum Catharijneconvent. 
Meer informatie vindt u op de website : www.catharijneconvent.nl  
 

 

 

 

███████ EEN DAG NIET GELACHEN ███████ 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
 ℡ 0544 - 464 663 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 - 1237 9793 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  
Pastor R.E.C. den Hartog  
 ℡ 06 - 5733 0330 � pastor.den.hartog@gmail.com  
Hetty Bresser-Elfrink (pastoraal werker)  
 ℡ 0544 - 464 663 � bresser@sintluder.nl  
Jos Droste (pastoraal werker)  
 ℡ 0544 - 464 663 � droste@sintluder.nl  
Annette Zoet (pastoraal werker)  
 ℡ 06 - 2712 4695 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
Cor Peters (diaken) � c.peters@stpaulusparochie.nl 
 

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

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

• Voor het melden van uitvaarten in de 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 

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. 
Voor slechtzienden is op aanvraag een Groot Letter Binding beschikbaar. 
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DIERENDAGVIERING OP 1 OKTOBER 
 

Beste jongens en meisjes, 
 

Op zondag 1 oktober vieren we in de R.K. Kerk in Neede Dierendag. 
Speciaal voor jullie is er dan een viering om 10.30 uur. 
We gaan luisteren naar het verhaal van de 
grote dierenvriend Fransiscus, 
en iemand van het asiel Brammelo gaat 
iets vertellen over de dieren in het asiel. 
Ook zijn we natuurlijk heel benieuwd naar 
de dieren die jullie thuis hebben. 
Misschien wil iemand van jullie daar wel 
iets over vertellen. 
 

We willen de verzorger van het asiel niet 
met lege handen naar huis laten gaan. 
Daarom vragen we jullie om iets voor de dieren mee te nemen. Denk aan bijv. een 
speeltje of wat brokjes voor de hond of poes. 
 

In zo’n feestelijke viering mag natuurlijk jouw eigen dierenknuffel niet ontbreken. 
Neem daarom je liefste dierenknuffel mee! 
 

Maar wat zou een viering zijn zonder muziek? 
Net als met de kerstviering vragen we jullie om ook nu met ons mee te zingen. 
We vormen dan weer samen een koortje. Om het extra mooi te laten klinken 
oefenen we op woensdag 13, 20 en 27 september van 18.30 tot 19.00 uur. Dit 
doen we in de R.K. Kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede. 
 

Dus zet in je agenda en kom!! 
Want zonder jullie is het geen dierendagfeest!! 
 

Liza-Milou en Simone (℡ 06-23147669) 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 
 


