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OVERGANG  
PASTORALE COLUMN NOVEMBER 2017 

 

e maand november is bij uitstek de maand om 
ons te bezinnen. De natuur sterft af en maakt 

zich op voor de winter. 
 

In het begin van deze maand vieren we Aller-
heiligen en Allerzielen en gedenken we hen, die ons 
door de dood zijn ontvallen. Namen worden 
genoemd, herinneringen komen boven. Vaak betreft 
het mensen, die tot een hoge ouderdom mochten 
klimmen: mensen die stierven na een lang ziekbed, 
mensen die verlangden naar het einde. Zij worden 
heel erg gemist, maar we voelen vaak ook dank-
baarheid voor hun lange en met liefde gedeelde 
leven. 
 

Het is moeilijk te aanvaarden dat iemand jong 
sterft. Bij de dood van een tiener, een jonge 
moeder of vader of van iemand op het hoogtepunt 
van zijn of haar loopbaan, voelen we echter protest 
in ons opkomen. ‘Waarom? Waarom nu al? Waarom 
zo jong? Het is onrechtvaardig.’ 
 

Hoelang wij zelf zullen leven weten we niet, maar 
omdat we het niet weten moet elke dag, elke week, 
elk jaar van ons bestaan vol leven zijn. 
De dood is de overgang naar nieuw leven. Dat 
klinkt heel mooi, maar bijna niemand wil die 
overgang graag maken. Misschien helpt het als we 
ons realiseren, dat we al een heleboel overgangen 
gemaakt hebben voor die ene laatste overgang. Bij 
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onze geboorte gaan we van leven in de moederschoot over naar het leven in een 
gezin. Als we naar school gaan, maken we de overgang van het gezin naar de 
brede samenleving. Bij het huwelijk binden we ons onvoorwaardelijk aan een 
enkele persoon. Pastor Den Hartog komt door zijn wijding tot priester in een 
nieuwe fase van zijn leven, anders dan voorheen. Met pensioen gaan betekent 
loslaten en oriëntatie, van een afgebakende taak naar een leven waarin nieuwe 
creatieve mogelijkheden zich aandienen. 
 

Telkens gaat bij zo’n overgang er iets ‘dood’ en komt er ruimte voor nieuw leven. 
Als we goed door die overgangsmomenten komen, is dat een leerschool voor onze 
laatste en definitieve overgang. 
Het einde van het kerkelijke jaar komt in beeld. Het is Advent voor je het weet. 
Einde én een nieuw begin. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

HERDENKEN (ALLERZIELEN) 
  

Sta en huil niet aan mijn graf; 
ik ben daar niet, ik slaap niet. 

 

Ik ben in de winden die daar waaien, 
in de diamant die in de sneeuw glinstert, 

ik ben in het zonlicht over het rijpende graan, 
ik ben de zachte regen in de morgen. 

 

En als jij wakker wordt ‘s morgens, 
als alles nog stil is, 

ben ik in het op de vleugels gaan van vogels, 
die stil in de ronde vliegen. 

 

ik ben bij die zachte sterren 
die nachts aan de hemel staan. 

 

Ga daar niet staan, 
blijf niet treurend bij mijn graf staan, 

ik ben daar niet, 
ik ben niet gestorven. 

 
 

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

   30e zondag door het Jaar  
za 28 okt 19:00 Eibergen Vespers Werkgroep 

za 28 okt 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
zo 29 okt  Neede Geen weekendviering  
zo 29 okt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Vicaris H. Pauw 
zo 29 okt 12:00 Eibergen Dopen Pastor R. den Hartog 

zo 29 okt 17:00 Groenlo Marialof Pastoor H. de Jong 
   Allerheiligen  
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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 9:00 Groenlo Eucharistie Pastoor H. de Jong 
do 2 nov 19:00 Neede Woorddienst  

Dames- en Herenkoor 
Werkgroep  Avondwake 
en Uitvaart 
 

do 2 nov 19:00 Eibergen Woorddienst  Past.w. A. Zoet 
do 2 nov 19:00 Groenlo Woorddienst  Werkgroep 
do 2 nov 19:30 Rietmolen Woorddienst  Werkgroep 

     
   31e zondag door het Jaar  

zo 5 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
zo 5 nov 10:30 Neede Eucharistieviering 

Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Rector P. Kuipers 

zo 5 nov 10:30 Groenlo Byzantijnse viering Pastoor Scheve 
zo 5 nov 10:30 Rietmolen Woord en 

Communieviering 
Pastor R. den Hartog 

wo 8 nov 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 9 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     

   32e zondag door het Jaar  
za 11 nov 18:30 Eibergen Oecumenische St. Maarten Ds. E. Struijk-Boers 

za 11 nov 19:00 Neede Eucharistieviering 
Dameskoor 
2e collecte: Jongerenwerk 
Aartsbisdom 
+ Eieractie St. Maarten 

Pastoor H. de Jong 
 
 
 
Zie ook blz. 7 

zo 12 nov 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Past.w. A. Zoet 

zo 12 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 12 nov 10:30 Eibergen Woord en 

Communieviering 
Past.w. A. Zoet 

zo 12 nov 19:00 Eibergen herdenking overledenen 
Meergaarden 

Ds. E. Struijk-Boers en 
past.w. A. Zoet 

do 16 nov 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 16 nov 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis)  

     
   33e zondag door het Jaar  

za 18 nov 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 19 nov  Neede Geen weekendviering  
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zo 19 nov 10:30 Groenlo  Eucharistieviering 
Zie ook blz. 7 

Pastor R. den Hartog en 
team 

do 23 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 24 nov 14:30 Neede Oec. gebedsdienst voor 

ouderen (Grote Kerk) 

Mw. J. MacLean (NGKV) 

     
   Christus Koning  

za 25 nov 19:00 Eibergen Taizé Werkgroep 

zo 26 nov 10:30 Neede Woord en 

communieviering 
** Caeciliaviering ** 
Alle koren 

Werkgroep 
 
Zie ook blz. 5 

zo 26 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 29 nov  Neede Redactievergadering 

Binding (kopij inleveren!) 
 

do 30 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     
   1e zondag van de Advent  

za 2 dec 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3 dec  Neede Geen weekendviering  

zo 3 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 3 dec 12:00 Groenlo Dopen Pastor R. den Hartog 
zo 3 dec 17:00 Groenlo Oecumenisch avondgebed Werkgroep 

do 2 nov  Neede H. Communie rondbrengen  

do 7 dec 8:30 Eibergen Aanbidding Heilig 
Sacrament 

 

do 7 dec 9:00 Eibergen Eucharistie Pastoor H. de Jong 

     
   2e zondag van de Advent  

za 9 dec 17:30 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 9 dec 19:00 Neede  Presentatieviering 

Vormsel 
Koor Diapason 
Inzameling Voedselbank 
2e collecte: Kerst-
pakkettenactie kerken 

Pastoor H. de Jong en 
past. w. A. Zoet 
 
 
Zie ook blz. 11 

za 9 dec 19:00 Neede  Volkskerstzang (in de 

Grote Kerk) 

Zie ook blz. 12 

zo 10 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 10 dec  Rietmolen geen viering  
di 12 dec 19:00 Groenlo Boeteviering en 

biechtgelegenheid 
Pastoor H. de Jong 
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wo 13 dec 9:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 14 dec 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Pastoor H. de Jong 

vr 15 dec 9:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
     

   In de komende weken:  
   3e zondag van de Advent  

za 16 dec 19:00 Neede Woord en 
Communieviering 
Dameskoor 
2e collecte: Adventsactie 
(voor Malawi) 

Past.w. A. Zoet 

do 21 dec  Neede H. Communie rondbrengen  

do 21 dec 14:00 Neede Kerstmiddag Seniorensoos 
(Achterhuis)  

Zie ook blz. 13 

vr 22 dec 14:30 Neede Oec. gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Dhr. L. van der Meer 
(RK) 

   Kerstavond  
zo 24 dec 17:30 Neede Kinderviering 

Gelegenheidskinderkoor 
Werkgroep 

zo 24 dec 21:00 Neede Woord en 
Communieviering 
Koor Diapason 
2e collecte: Parochiële 
Caritas Instelling St. Paulus 

Past.w. A. Zoet 

   1e Kerstdag  
ma 25 dec 10:30 Neede Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Parochiële 
Caritas Instelling 

Rector P. Kuipers 

 

 

 

 

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

Overleden: 
02-10 Dhr. J.H. Meijerink, Giffelerweg 4, 83 jaar 
 

 

 

 

 

 

 

█████ NNIIEEUUWWSS  VVAANN  DDEE  LLOOCCAATTIIEERRAAAADD █████ 
 

 

 

 

26 NOVEMBER: CAECILIAVIERING 
 

e jaarlijkse Caeciliaviering, dit jaar op zondag 26 november om 10.30 uur, 
staat in het teken van onze vrijwilligers en heeft als thema “Wat betekent God 

nog in deze tijd”. De Werkgroep Vieringen verzorgt deze viering, waarin alle koren 
(Dames- en Herenkoor en Diapason) zullen zingen. 

D 

6 – november / december 2017 

Aan het slot worden de vrijwilligers die een taak hebben neergelegd bedankt, 
nieuwe vrijwilligers welkom geheten en drie koorjubilarissen worden gehuldigd 
vanwege hun 40-jarig koorlidmaatschap: Dinie Heutink, Jan Konniger en Jan 
Temmink. Na de viering is er gelegenheid om de koorjubilarissen te feliciteren en is 
er in het Achterhuis koffie en thee met wat lekkers. 
 
 

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

 
 

 

PAROCHIEBEDEVAART NAAR LOURDES MEI 2018 
 

et zoals in 2009, 2012 en 2015 organiseert het Aartsbisdom een bedevaart 
naar Lourdes waar wij als parochies graag bij aansluiten. 

Lourdes is een bedevaart plaats in Zuid-Frankrijk waar in 1858 Maria is verschenen 
aan Bernadette. Al ruim 150 jaar komen vele mensen over de hele wereld naar 
deze plek om te vieren en te bidden. Pastor den Hartog zal deze reis begeleiden. 
We vertrekken op zaterdag 28 april en zullen de week erop op zaterdag 5 mei weer 
terug komen.  
In oktober zijn twee informatieavonden gehouden (in Lichtenvoorde en in Neede). 
U kunt voor info en aanmelding mailen naar lourdeswerk@stpaulusparochie.nl of 
bellen met 06-18331159. 
We hopen er net als de voorgaande jaren een mooie bedevaart met betekenisvolle 
ontmoetingen van te kunnen gaan maken. 
Hartelijke groeten, 

Pastor den Hartog, Joke Hubers en Rianne van Boxtel 
 

 

HAAKSBERGSE BEDEVAART KEVELAER (375 JAAR KEVELAER) 
 

e bedevaartplaats Kevelaer bestaat 375 jaar. U kunt deelnemen aan de bede-
vaart van de Broederschap Haaksbergse Processie Kevelaer (actief in de St. 

Paulusparochie, Heilige Geestparochie (Hengevelde e.o.) en de H. Franciscus-
parochie (Haaksbergen e.o.)). Er zijn diverse opstapplaatsen. 
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.  
 

 

11 NOVEMBER: PRIESTERWIJDING RONALD DEN HARTOG 
  

p zaterdag 11 november 2017 zal kardinaal Eijk, Deo Volente, Ronald den 
Hartog tot priester wijden. De wijding zal plaatsvinden in de Sint Catharina 

Kathedraal te Utrecht. 
 

N 

D 
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Vanuit onze parochies Sint Ludger en Sint Paulus zullen wij bussen inzetten voor 
parochianen en belangstellenden die bij deze plechtigheid aanwezig willen zijn. U 
wordt hierbij van harte uitgenodigd. 
U kunt opstappen in Groenlo bij de Calixtus Basiliek om 08:15 uur en in Lichten-
voorde aan het Willem Doppenplein om 08:45 uur. De kosten voor deze dag 
bedragen € 12,50 per persoon. De viering is om 11:00 uur en de afsluiting van 
deze dag middels een receptie is om 14:00 uur.  
Voor opgave voor busvervoer en verdere informatie kunt u contact opnemen met 
het centrale secretariaat (zie blz. 15). 
 

 

EIERACTIE SINT MAARTEN 
  

l een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de 
Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en 

wel in het weekend van 11 en 12 november. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een 
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes 
voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan 
vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij kopen voor 
dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. De voedselbank stelt deze 
actie zeer op prijs omdat er over het algemeen weinig eieren worden aangeboden 
voor de wekelijkse pakketten. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 

 

19 NOVEMBER: EERSTE EUCHARISTIEVIERING R. DEN HARTOG 
  

aterdag 11 november 2017 wordt diaken Ronald den Hartog door kardinaal W. 
Eijk in de Kathedrale Kerk van St. Catharina te Utrecht tot priester gewijd. 

In de parochies St. Paulus en St. Ludger viert Pastor Den Hartog zijn Eerste 
Plechtige H. Mis op zondag 19 november in de H. Calixtusbasiliek, Kerkstraat 8 in 
Groenlo. De plechtigheid begint om 10.30 uur. 
 

Aansluitend wordt de neomist een receptie aangeboden in de naast de basiliek 
gelegen zaal City Lido. U krijgt hier de gelegenheid onze pastor persoonlijk te 
feliciteren. 
 

Wij nodigen u van harte uit bij de viering in de basiliek en bij de receptie in City 
Lido. 
De besturen van de parochies St. Ludger en St. Paulus, 
H A.M. de Jong, pastoor 
G.A.M. Slotman, vice-voozitter St. Paulusparochie 
J. G.M. Rosendaal, vice-voorzitter St. Ludgerparochie. 
 

Pastor Den Hartog heeft aangegeven dat hij graag iets voor de uitoefening van zijn priester-

schap aan wil schaffen. Stel dat u hem iets wilt geven, een envelopje is welkom. 

Ceremoniarius: A. Kempers / 0544-465932 / 06-41852991 / a.kempers1@chello.nl 
 

 

A 
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IN GESPREK MET… PASTOR RONALD DEN HARTOG 
  

iaken Ronald den Hartog is vanaf 1 juli werkzaam in de parochies St. Paulus 
en St. Ludger. Zowel in de geloofsgemeenschappen van de twee parochies als 

in het pastorale team voelt hij zich zeer welkom. Hij zegt: “Mijn kennis en kunde 
die ik vanuit de studie heb opgedaan en de spiritualiteit die ik in die jaren ont-
wikkeld heb, mag ik nu in praktijk brengen”. Die uitdaging gaat pastor Den Hartog 
aan. Dit in het besef dat hij door het grote werkgebied van twee parochies met 16 
locaties vaak een passant, een voorbijganger is. Hij gaat voor in een viering en 
moet naar de volgende locatie; tijd om wat langer met mensen te praten, op te 
trekken is er niet. Dat is wel eens jammer maar zo benadrukt hij: “Ik voel mij 
vanuit mijn gebedsleven en het samen vieren van de sacramenten geroepen om 
mensen lichamelijk en geestelijk bij te staan. Het gaat om diaconie maar ook om 
het troosten van mensen, het luisteren naar mensen, om mensen in contact te 
brengen met God”. 
 

Op de vraag waarom hij priester wil worden antwoordt pastor Den Hartog dat God 
handen, ogen, oren en voeten nodig heeft om Zichzelf in de wereld zichtbaar te 
maken. God roept mensen met verschillende karakters en talenten om Hem te 
(leren) ontmoeten in het dagelijks leven. Aan die roepstem wil hij gehoor geven. In 
het priesterschap, en wel in een bepaalde traditie, vanuit een bepaalde rol-
verdeling. Iedereen is geroepen om Christus te volgen; dat kan zijn in een klooster, 
binnen een gezin, als ongehuwde, als diaken. En als priester.  
En toen, hoe liep het toen je gehoor gaf aan die roepstem? Pastor Den Hartog: “In 
mijn geval heb ik mijn baan opgezegd, mijn huis verkocht en me aangemeld op 
Bovendonk (bij Breda), de priesteropleiding voor late roepingen. Ik heb daar zes 
jaar gestudeerd en geestelijke vorming genoten. Vanuit de opleiding en met goed-
keuring van het bisdom ben ik aan mijn pastorale stage begonnen in Apeldoorn / 
Twello. Tijdens de pastorale stage woon je in bij de pastoor om echt te proeven 
wat het leven van een pastoor en op een pastorie inhoudt. Ik wil wel even zeggen 
dat die 6 jaar studie er wel inhakken en dat het niet niks is wat je ervoor moet 
doen en laten”. 
 

Hoe reageerde de buitenwereld op je besluit om priester te worden? “Naast veel 
vragen heb ik vooral veel steun ondervonden van veel mensen. In de eerste plaats 
van mijn ouders, vrienden en bekenden. Vaak hoorde ik dat ze het wel aan hadden 
zien komen, gezien mijn betrokkenheid bij de kerk. Eenmaal begonnen met de 
studie heb ik veel steun ondervonden van mijn medestudenten. Ook die steun had 
ik hard nodig”.  
 

De toekomst. Hoe zie je die? Den Hartog: “Ik ben een realist; natuurlijk zie ik de 
leegloop. En die is niet van vandaag of morgen. Wat ik jammer vind is dat ik de 
vreugde die ik zelf ervaar in mijn geloof, bij veel mensen niet zie. Ik gun een ander 
die vreugde ook. Natuurlijk gaat het bij mij ook niet altijd even vanzelfsprekend en 
stel ik regelmatig vragen, maar ik ervaar en ben gelukkig dat ik dan altijd weer 
terug kan vallen op de ontmoeting met God, op de vreugde van het Evangelie”. 
 

D 
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Het lijkt erop dat je leven je werk en je werk je leven is maar je hebt ook wel eens 

vrije tijd. Hoe vul je die? Pastor Den Hartog : “Ik heb een rijk sociaal leven en het 
onderhouden van contacten vind ik erg belangrijk. Als vakantiebestemming maak ik 
het liefst een stedentrip. Rome, Barcelona en Sevilla zijn favoriet. Een reis naar 
Israël heeft veel indruk op mij gemaakt. Verder luister ik graag naar muziek en dan 
vooral naar blues en jazz. En zo nu en dan een bezoekje aan een theater wil ik er 
ook graag in houden”. 
André Kempers, parochiaan van de St. Paulusparochie 
 

 

DE BELEIDSADVIESGROEP DIACONIE ZOEKT VERSTERKING 
  

e Beleidsadviesgroep Diaconie is een groep die ontstaan is als klankbordgroep 
/ stuurgroep rond de pastor met het profiel Diaconie. Na het vertrek van 

Simon Nagelmaeker zijn wij doorgegaan onder de naam Beleidsadviesgroep 
Diaconie. 
Wij adviseren en ondersteunen het pastoresteam op het vlak van Diaconie. Verder 
onderhouden wij contacten met diverse groeperingen die werkzaam zijn op het 
gebied van Diaconie en voeren wij een aantal activiteiten uit. 
De Beleidsadviesgroep is samengesteld uit afgevaardigden van diverse locaties van 
de Paulusparochie. Wat dit laatste punt betreft vragen wij uw speciale aandacht. 
Door het vertrek van twee leden bestaat de groep op dit moment nog maar uit drie 
leden (een afgevaardigde uit Groenlo, een afgevaardigde uit Lievelde en een 
onafhankelijke voorzitter) Harry Scharrenborg (DKCI) en pastoor de Jong treden op 
als adviseurs.  
 

Om onze activiteiten goed voort te zetten zijn wij dringend op zoek naar aanvulling 
van onze groep. Bij deze vragen wij de locaties die nog niet / niet meer vertegen-
woordigd zijn in de Beleidsadviesgroep om iemand te vragen de groep te komen 
versterken. Zonder versterking kunnen wij ons werk niet meer voortzetten. Wij 
rekenen dus op uw medewerking in deze. 
Peter Pothof, voorzitter Beleidsadviesgroep Diaconie 
p/a Lichtenvoordseweg 35, 7141 DV Groenlo 
℡ 0544-461256  � pmj_pothof@hotmail.com  
 

 

ONZE NEDERLANDSE SAMENLEVING 
Of leven we naast elkaar? 

  

e Commissie van Ontmoeting & Inspiratie van de Sint Paulusparochie en de 
moslimgemeenschap van Groenlo nodigen u uit voor een ontmoetingsavond in 

het Islamitische Gebedshuis aan de Wheme 3 in Groenlo op donderdag 30 
november. Vanaf 19.45u staat de koffie en de thee klaar. Om 20.00u wordt de 
avond ingeleid door Boukhiyar Taouil. 
 

Centraal staat de vraag “Vormen wij samen wel een samenleving of leven wij naast 
elkaar, en op zijn best vreedzaam naast elkaar?” Elkaar beter leren kennen lijkt een 
voorwaarde om ook meer samen te leven. Daar wil deze avond aan voldoen. 

D 
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De Commissie van Ontmoeting & Inspiratie is de Groenlose moslimgemeenschap 
zeer erkentelijk en dankbaar dat zij ons wil verwelkomen. 
 

In verband met de organisatie willen wij graag weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen; wij vragen u daarom zich uiterlijk 20 november op te geven. 
Peter Müller  ℡ 0544463045 of � pjamueller@gmail.com 
 

 

ADVENTSACTIE 2017: MALAWI 
Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi 

  

alawi wordt geteisterd door hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien procent van 
de bevolking is besmet met het hiv-virus. Daarnaast beleeft dit land in 

zuidelijk Afrika momenteel de ernstigste voedselcrisis sinds jaren, als gevolg van 
droogte en overstromingen. Vooral bij zwangere en pas 
bevallen vrouwen met hiv en hun kinderen dreigt gevaar 
voor ondervoeding. 
In dit tweede projectjaar richt Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap, zich 
op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen met hiv. 
 

Vicieuze cirkel doorbreken 

Het grootste deel van de bevolking in Malawi leeft van de landbouw. Hun dieet is 
eenzijdig en bestaat voornamelijk uit nsima, dat is gemaakt van maismeel. Door 
herhaalde misoogsten is op grote schaal ondervoeding ontstaan. Voor mensen die 
met hiv zijn besmet is dat een extra risico, want een belangrijk kenmerk van hun 
ziekte is gewichtsverlies. Dat wordt vooral veroorzaakt door een dieet met onvol-
doende calorieën en eiwitten. Aantasting van het immuunsysteem door hiv en 
ondervoeding hebben een versterkend effect op elkaar. Het is een vicieuze cirkel 
die doorbroken moet worden. Goede voeding biedt geen genezing, maar vertraagt 
wel het ziekteproces.  
 

Effectief omgaan met voedsel 

Vrouwen spelen een cruciale rol in het veranderen van vaste voedingsgewoonten, 
omdat zij verantwoordelijk zijn voor het voeden van hun gezinnen. Sant’Egidio wil 
de moeders leren effectief om te gaan met plaatselijk voedsel, met name in tijden 
van schaarste. Daarnaast willen zij de families van de moeders ondersteunen bij 
het verduurzamen van hun voedselproductie door meer variatie en minder mono-
cultuur. Op die manier leren zij beter om te gaan met de effecten van honger en 
ondervoeding. 
 

Kennis van goed en gevarieerd eten  

Het project biedt voedselhulp en training aan een groep van 300 seropositieve 
zwangere en pas bevallen vrouwen tussen 15 en 60 jaar die aan acute onder-
voeding lijden en die voor hun gezinnen moeten zorgen. Daarnaast worden 
tenminste 300 seropositieve kinderen tussen 12 maanden en 14 jaar geholpen, die 
lijden aan acute ondervoeding. Zij krijgen voedselpakketten met lokale producten, 
waarmee ze hun gezin gevarieerde maaltijden kunnen voorzetten. De vrouwen 
krijgen gezondheidstrainingen waarin lokaal voedsel wordt gepromoot, dat ze 
gemakkelijk dichtbij huis kunnen vinden. Ze leren hoe ze dit op een voedzame 
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manier kunnen bereiden. Daarnaast krijgen ze voorlichting over de basisprincipes 
van gezonde voeding, de voedingswaarde van producten, het veilig opslaan van 
voedsel en het bereiden van gezonde maaltijden. Ook leren zij hoe ze voedsel 
moeten rantsoeneren in tijden van schaarste, om zo acute ondervoeding te 
voorkomen. De ervaring leert dat kennis van goed en gevarieerd eten in tijden van 
nood levens redt en mensen weerbaarder maakt. 
 

In de Adventsperiode vraagt de Paulusparochie uw bijdrage in de collecte die voor 
dit specifieke doel wordt gehouden. Bij deze warm aanbevolen. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 

 

 

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

 

KERKDIENSTEN VOOR OUDEREN 
 

nlangs is de werkgroep Kerkdiensten voor Ouderen bijeen geweest om de 
afgelopen periode te evalueren en een nieuw rooster op te stellen voor het 

seizoen 2017/2018. De werkgroep, die oecumenisch is samengesteld, bestaat uit 
pastores en gemeenteleden van de verschillende plaatselijke kerken, die allen zeer 
gemotiveerd zijn dit aanbod aan ouderen voort te zetten. 
 

Tijdens het gesprek kwam de vraag naar voren waarom er tot nu toe geen Heilig 
Avondmaal gevierd wordt tijdens deze diensten. Na enig overleg hebben we 
besloten dit twee keer per jaar te gaan organiseren en dan in een dienst waarin 
één van de predikanten voorgaat. Wij geloven dat deze aanvulling op de liturgie de 
geloofsbeleving van mensen kan voeden en versterken. 
 

De diensten worden steeds gevierd in de Grote Kerk, op de laatste vrijdag van de 
maand om 14.30 uur, met uitzondering van die in december, waarin het kerstfeest 
wordt gevierd en daarom een week eerder plaatsvindt. 
In 2018 is er een tweede uitzondering: de viering van 27 april (Koningsdag) wordt 
verplaatst naar 20 april. 
 

Nadrukkelijk dient nog eens te worden vermeld dat bij deze diensten alle ouderen 
van de verschillende kerken uitgenodigd worden, maar waarbij ook andere belang-
stellenden van harte welkom zijn! 
En kunt u niet op eigen gelegenheid naar de Grote Kerk komen? Bel de Vlear-
moesbus (℡ 06-57326873) en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
Namens de werkgroep, Ineke Nijland 
 

 

KERSTACTIE: WORDT ONZE DROOM WERKELIJKHEID? 
  

et heeft lang geduurd voordat er een regeerakkoord op tafel lag. Een 
demissionair kabinet hield de BV Nederland op de bestaande koers, tot het 

nieuwe kabinet Rutte III van start kon gaan met uitvoering geven aan hun nieuwe 
plannen. Een ‘missionair’ kabinet, dus als het goed is met een missie. 
Wat betekent die missie voor het netto inkomen van de mensen die van een 
uitkering rond moeten komen? En voor statushouders? Wie profiteren er van de 
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groei, nu de economische crisis achter de rug lijkt? Laat Rutte III, met daarin twee 
christelijke partijen, een meer sociaal gezicht zien? 
 

Als Kerstactie zijn we ook ‘missionair’. Onze missie is gericht op inwoners van de 
gemeente Berkelland die het financieel moeilijk hebben: hen een hart onder de 
riem steken via een mooi levensmiddelenpakket met Kerst. 
 

Behalve een missie hebben we ook een droom: de Kerstactie opheffen omdat deze 
overbodig is geworden. Omdat de overheid in zo’n welvarend land als Nederland 
heeft gedaan wat nodig is om de verschillen tussen arm en rijk kleiner te maken. 
Zodat mensen aan de onderkant kunnen leven in plaats van overleven. 
We zullen zien of het kabinet Rutte III onze droom laat uitkomen… 
 

Tot onze droom werkelijkheid is zullen wij ons blijven inzetten voor de minima. 
Uw steun is daarbij onmisbaar. Help ons helpen met uw bijdrage op IBAN NL24 
RABO 0135 6533 47 t.n.v. St. Kerstactie Kerken Berkelland. Dit jaar zijn de kosten 
begroot op € 17.000,-. 
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl. 
namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 

Gerard Bartels, RK Kerk Neede 
 
 

 
 

 

VOLKSKERSTZANG (AL) OP 9 DECEMBER 2017 
  

et toeleven naar Kerst begint steeds vroeger. Veel tuincentra zijn eind oktober 
al volop in Kerstsfeer. En omdat in de weken voor Kerst voor veel koren en 

musici de agenda’s erg vol staan, is er voor gekozen om de Volkskerstzang in 
Neede wat eerder te houden dan in voorgaande jaren. Samen zingen, op weg naar 
Kerst. 
 

Op zaterdag 9 december begint om 19.00 uur in de Grote Kerk de Volkskerstzang. 
Voor aanvang wordt buiten, voor de kerk, op de midwinterhoorn geblazen. 
Bij het samenstellen van deze Binding was het programma nog niet volledig 
ingevuld, maar er worden een koor en enkele trompettisten uitgenodigd. Gerrit 
Ebbekink begeleidt de samenzang op het orgel. Na afloop is er een deurcollecte 
voor de Kerstpakkettenactie voor de minima in Berkelland. 
 

 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

17 sept. (Vredesdienst) € 134,40 Vredesorganisatie Pax (Utrecht) 
23 sept. (Vredesweek) € 49,15 Vredesorganisatie Pax (Utrecht) 
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UITNODIGING KERSTMIDDAG SENIORENSOOS OP 21 DECEMBER 
 

e Werkgroep Caritas organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 21 
december, 14.00 uur en wel in het Achterhuis. 

 

We beginnen de middag met een dienst die geheel in het teken staat van Kerst 
met als voorganger pastor A. Zoet. Verder zorgen u en wij ervoor dat het een 
gezellige middag wordt onder het genot van een hapje en drankje in het Achter-
huis. 
Voor deze middag vragen wij van de leden een bijdrage van € 12,50 en van niet-
soosleden € 15,-. 
 

Graag opgave voor 15 december bij Willy Klein Nijenhuis, ℡ 292177. 
 

Graag tot donderdagmiddag 21 december. 
Met vriendelijk groet, Werkgroep Seniorensoos 
 

 
 
 

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

RESULTAAT SAM'S KLEDINGACTIE 
 

e kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 29 en 
30 september Neede is gehouden, heeft 565 kilo kleding opgebracht. Sam's 

Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 
 

Met de opbrengst worden projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood. 
 

Wij vragen iedereen om vanaf nu uw kleding te bewaren 
voor Sam’s Kledingactie komend voorjaar of in te leveren bij 
een van de kledingdepots. Meer info: www.samskledingactie.nl 
 

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

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

onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De kalender kost € 
7,- en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). 
U kunt de kalender bestellen bij: 
Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede, ℡ 0545-291637 
 

 

D 
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█████████ INLOOPHUIS NEEDE █████████ 
 

GASTHEREN GEZOCHT 
  

elaas hebben twee vrijwilligers, die vanaf de start van het Inloophuis Neede 
(in mei 2015) gastheer waren, besloten om te stoppen met hun vrijwilligers-

werk. 
Dat betekent dat wij op zoek zijn naar enkele nieuwe gastheren. Een keer in de 3 á 
4 weken bent u dan op donderdagochtend actief in het inloophuis. U heet gasten 
welkom, schenkt koffie, maakt een praatje of doet met de gasten een spelletje. 
Belangrijk is dat u gasten een luisterend oor kunt bieden en vertrouwelijk om kunt 
gaan met wat u is toevertrouwd. 
 

Heeft u interesse? Loop dan gerust eens binnen op donderdagochtend om de sfeer 
te proeven en de aanwezige gastheren en gastvrouwen in actie te zien. 
Kijk ook eens op www.stpaulusparochie.nl � Diaconie � Inloophuis Neede 
Gerard Bartels, coördinator Inloophuis Neede 
(inloophuisneede@stpaulusparochie.nl of ℡ 06-14006441) 
 

██████ EEN DAG NIET GELACHEN… ██████ 
 
 

 

 

God beloofde dat alle goede, gehoorzame vrouwen in alle hoeken van de 

wereld gevonden konden worden. 
 

Toen lachte God... en maakte de aarde rond.

H 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
 ℡ 0544 - 464 663 Bereikbaar: ma. t/m vr. 8.30 - 12.30 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 

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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BEZINNEND OP WEG NAAR KERST 
Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt stilte nodig om ze te kunnen opmerken. 

 

en moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in. Even 
stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan 

je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het 
kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven. 
 

In de Adventstijd en de kersttijd tot en met Driekoningen, van 3 december tot en 
met 6 januari, willen wij, Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag 
een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. 
 

Wilt u deze mails ontvangen? Geef u dan op bij Freek ten Berge; via e-mailadres: 
oikomeneachterhoek@gmail.com. Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar 
Pasen al heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw  aan te melden. 
Hebt u geen computer/e-mailadres? Misschien kunt u uw zoon, dochter of 
vriend(in) vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij 
aanmelding dan uw eigen naam en adres doorgeven en het e-mailadres waar de 
mails naar toe mogen worden gestuurd?  
 

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!   
Een hartelijke en inspirerende groet van  

ds. Eveline Struijk (predikant van de PKN Eibergen-Rekken) 
en pastoraal werker Marga Engelage (pastoraal werker in de parochie HH 
Twaalf Apostelen) 
 

 

Hallo allemaal, 
 

Het lijkt nog ver weg, maar over twee maanden is het al weer 
kerstmis. We gaan samen weer een kerstversiering maken en 
kerstmis vieren in de speciale gezinsviering op kerstavond. 
 

Nieuwsgierig geworden???? 
Houd de Pauluswebsite en de nieuwsbrieven van school goed in gaten.  
Simone Meijerink 
 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 

E 


