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HET IS MOOI GEWEEST…  
PASTORALE COLUMN DECEMBER 2017 

 

e zijn op weg naar Kerstmis, feest van Jezus’ 
geboorte, van Licht en Vrede, en daarna 

naderen we al snel het einde van het jaar.. een tijd 
om terug te kijken en vooruit te blikken. Voor mij 
persoonlijk wordt het een heel bijzondere jaar-
wisseling. 
Zoals u en jullie allen ondertussen wel weten ga ik 
vanaf 1 januari van mijn pensioen genieten. Mijn 
AOW-leeftijd is dan nog niet helemaal bereikt maar 
ik ben aan een nieuwe fase in mijn leven toe. Een 
periode van meer rust, van tijd voor mijn naasten: 
mijn man, (klein)kinderen, mijn moeder, familie en 
vrienden, want ja die zijn er in de laatste drukke 
jaren wel eens bij in geschoten. Tijd ook om te 
genieten van de mooie natuur om ons huis… tijd 
voor een wandeling en een mooi boek. 
Het is mooi geweest in alle betekenissen van het 
woord. 
Ik mocht ruim acht jaren in het pastoraat werken, 
iets wat ik als doorgewinterde schooljuffrouw 
vroeger nooit had kunnen bedenken. Na ruim 25 
jaar met veel plezier in het onderwijs gewerkt te 
hebben heb ik na mijn theologiestudie de overstap 
gemaakt naar het werken in de kerk. 
Er is in die ruim acht jaren heel veel gebeurd 
binnen onze kerk en ook in onze parochie . Een tijd 
van afnemend kerkbezoek en minder deelname aan 
de sacramenten. Negatieve ontwikkeling in onze rk 
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kerk maar toch zijn er heel veel mooie dingen gebeurd.  
Mijn tijd als pastor heeft mij heel veel gebracht, veel mooie contacten met 
collega’s, vrijwilligers en parochianen. Prachtige vieringen: van gezinsvieringen tot 
uitvaarten, van dialectvieringen tot oecumenische vieringen of zelfs een combinatie 
van die twee, kermis– en carnavalsvieringen, Patroonsfeesten, maar ook ‘gewone’ 
weekendvieringen en vieringen door de week. Allemaal vieringen waar ik me echt 
verbonden mocht voelen met God en de mensen. Dit jaar zal ik nog één keer de 
geboorte van Jezus samen met u en jullie mogen vieren in verschillende kerken. 
Ik mocht de afgelopen jaren als catecheet vooral veel optrekken met kinderen en 
ouders, voorbereidingen op Eerste H. Communie en Vormsel, ouderavonden, 
schoolklassen die in kerken op bezoek kwamen. Het was mooi… Bijeenkomsten 
waar ik de blijde boodschap door kon geven aan kinderen en ouders, waar ik over 
Jezus kon vertellen en hoe het geloof ons leven rijker maakt. 
Er waren ook talloze huisbezoeken op alle negen plekken, en ook al een paar in de 
St.Paulusparochie. Mooie, vaak ontroerende gesprekken: gesprekken met mensen 
van allerlei leeftijden en allerlei achtergronden.  
Er waren bijeenkomsten waarin ik mocht vertellen over Lourdes, de plek waar 
hemel en aarde elkaar raken, avonden over het kerkelijk jaar, over hoe mensen 
hun geloof beleven, avonden waarin mensen ervaringen met elkaar konden delen 
en van elkaar konden leren.  
Naast deze werkzaamheden werd er ook veel vergaderd en georganiseerd. Er 
moest wel steeds meer samengewerkt worden binnen onze krimpende kerk met de 
verschillende locaties. Dat vroeg en vraagt veel van onze vrijwilligers. Dat was niet 
altijd gemakkelijk maar ook dat was mooi, als het weer eens gelukt was de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. 
Wat heb ik genoten van de vele Ludgerwandelingen op alle locaties…en wat waren 
de Lourdesreizen (en ook een reis naar Lisieux) onvergetelijk!! 
Lieve mensen het is veel geweest, teveel om allemaal op te noemen. 
Het was mooi, het is mooi geweest. 
Ik ben u en jullie allen heel dankbaar voor het grote vertrouwen dat u en jullie in 
mij stelden en ook voor alles wat u en jullie in vertrouwen met mij hebt gedeeld. 
De toekomst voor beide parochies zal er anders uit gaan zien, gezien de huidige 
ontwikkelingen. Hoe het ook allemaal zal gaan, ik wens mijn collega’s veel wijsheid 
en kracht toe om de mogelijkheden die er zijn in beide parochies te benutten, 
opdat in onze mooie Achterhoek het geloofsleven een belangrijke rol zal blijven 
spelen. 
En ik wens hen en u en jullie als parochianen en vrijwilligers een goede toekomst 
en Gods beste zegen toe. Voor allen een zalig en vooral vredevol Kerstfeest, een 
fijne jaarwisseling en een zalig Nieuwjaar! 
Warme groet 

pastor Hetty Bresser 
 

De redactie van Binding wenst u 
een Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2018 
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AFSCHEIDSVIERING KOOR DIAPASON 
 

a ongeveer 45 jaar komt er helaas op 13 januari 2018 een eind aan het 
bestaan van koor Diapason. 

Door afnemend aantal leden en geen nieuwe aanwas staat de teller momenteel op 
11 zangeressen en 2 zangers. Dat is voor de locatieraad te weinig om de dirigent 
/pianist te blijven financieren. Het aantal vieringen waarin we konden zingen nam 
ook sterk af. Met ons verstand snappen we het wel maar voor ons, die het koor tot 
het laatst trouw zijn gebleven, toch een zure beslissing.  
Op zaterdag 13 januari 2018 om 19.00 uur willen we nog een keer een feestelijke 
dienst zingen, met de werkgroep vieringen. 
Na de dienst zal er koffie zijn in het Achterhuis, waar oud-leden en parochianen 
welkom zijn om afscheid te nemen van ons en van onze dirigent/pianist Frans 
Thomassen. 
Namens Diapason, 

Ery Bolster 
 
 

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

   3e zondag van de Advent  
za 16 dec 19:00 Neede Woord en 

Communieviering 
Dameskoor 
2e collecte: Adventsactie 

Past.w. A. Zoet 
 
 
Zie blz. 9 

zo 17 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 17 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 17 dec 16:00 Groenlo Kerstsamenzang Oude 

Calixtus 
Werkgroep 

do 21 dec 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

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

Zie blz. 12 

vr 22 dec 14:30 Neede Kerstviering voor 

ouderen (Grote Kerk) 
Dhr. L. van der Meer 
(RK) 

     
   Vooravondmis 

4e zondag Advent 
 

za 23 dec 14:30 Neede Kinderkerstmiddag 
(Achterhuis) 

Zie blz. 16 

za 23 dec 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
   Kerstavond  

zo 24 dec 17:00 Groenlo Kinderviering Past.w. A. Zoet 

zo 24 dec 17:30 Neede Kinderviering 
Gelegenheidskinderkoor 
2e collecte: Parochiële 
Caritas 

Werkgroep 
Zie blz. 16 
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zo 24 dec 18:30 Eibergen Kinderviering Past.w. A. Zoet 

zo 24 dec 18:30 Rietmolen Kindje Wiegen Werkgroep 
zo 24 dec 20:00 Groenlo Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
zo 24 dec 20:30 Rietmolen Woord en 

Communieviering 
em. Past.w. S. 
Nagelmaeker 

zo 24 dec 21:00 Neede Woord en 

Communieviering 
Koor Diapason 
2e collecte: Parochiële 
Caritas 

Past.w. A. Zoet 

zo 24 dec 22:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

   1e Kerstdag  
ma 25 dec 9:00 Eibergen Woord en 

Communieviering 
Past.w. A. Zoet 

ma 25 dec 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
ma 25 dec 10:30 Neede Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Parochiële 
Caritas 

Rector P. Kuipers 

ma 25 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
   2e Kerstdag  

di 26 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 28 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 31 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 31 dec 10:30 Neede Woord en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 

Werkgroep 
Zie ook blz. 16 

zo 31 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 4 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

   Driekoningen  
za 6 jan 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Pastoor H. de Jong 

za 6 jan 19:00 Eibergen Werkgroep Werkgroep 
za 6 jan 19:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 7 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
wo 10 jan 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 10 jan  Neede  Redactievergadering 

Binding (kopij inleveren!) 
Zie blz. 15  
(onderaan) 

do 11 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 11 jan 19:30 Neede Filmavond Ontmoeting & 

Inspiratie (Achterhuis) 
Zie blz. 10 
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za 13 jan 19:00 Neede  Woord en 

Communieviering 
Koor Diapason 
(afscheidsviering) 

Werkgroep 
 
Zie blz. 2 

zo 14 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 14 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 18 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 18 jan 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 18 jan 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis)  

     
   2e zondag door het jaar  

za 20 jan 19:00 Eibergen Vespers Werkgroep 
zo 21 jan  Neede Geen weekendviering  
zo 21 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 25 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

vr 26 jan 14:30 Neede Gebedsdienst voor 

ouderen met H. 
Avondmaal (Grote Kerk) 

Ds. Jet Lieftink (PKN) 

     

   In de komende weken:  
zo 28 jan 10:00 Neede  Oecumenische viering 

(Grote Kerk) 
Past.w. A. Zoet en 
ds. J. Lieftink 

za 3 feb 19:00 Eibergen 'Try out" viering 
Communicantjes 

Pastor R. den Hartog 
en Past.w. A. Zoet 

Zo. 4 feb  Neede  Geen weekendviering  
za 10 feb 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Dameskoor 
Inzameling Voedselbank 

Pastor R. den Hartog 

 

 

 

 

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

Overleden: 
20-10 Dhr. B.J.J. Tenhagen, Meijersweg 31-E, 87 jaar 
 

Vertrokken: 
Fam. W. Janssen-Mooten, Bergstraat 2 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

TERUGBLIK OP DE CAECILIAVIERING 
 

eachte medeparochianen, 
Op zondag 26 november hebben wij samen met onze koren het H. Caecilia-

feest gevierd. Tijdens de Woord- en Communieviering werd ingegaan op het vele 
werk dat vrijwilligers doen in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten. Het is niet 
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allemaal vanzelf spreken dat er wat wordt geregeld of georganiseerd. De vrij-
willigers werken veelal in teamverband bij verschillende werkgroepen. 
De kerkdienst werd bijgewoond door familieleden van de jubilarissen en de 
vrijwilligers die waren gestopt met hun werkzaamheden voor onze parochie. Aan 
het einde van de viering werden er van het Dames- en Herenkoor drie leden 
gehuldigd voor hun 40-jarige zanginzet. Van het koor Diapason werden twee leden 
gehuldigd voor hun 12½-jarig lidmaatschap. 
In deze dienst hebben wij als locatieraad, na overleg met het bestuur van het koor 
Diapason, moeten mededelen dat het koor per eind januari 2018 helaas moet 
worden opgeheven. Zij zingen nog wel bij de ingeplande vieringen (op 9 en 24 
december). Na vele jaren van zangplezier liep het ledental van het koor achteruit, 
en zo werd besloten, mede ook om de vaste kosten van het koor niet meer genoeg 
konden worden afgedekt uit de inkomsten, te stoppen met het koor. Wij hopen dan 
ook dat de koorleden hun weg mogen vinden naar ons dames- en/of herenkoor.  
Want ook deze koren kunnen versterking gebruiken met jongere koorleden. Zonder 
aanwas zal het aantal koorleden de komende jaren teruglopen. Maar voorlopig 
draait het nog goed en wij mogen hopen dat wij nog vaak mogen genieten van 
hun zangkwaliteiten tijdens de vieringen. 
Tot slot wil ik nogmaals iedereen bedanken die het telkens weer mogelijk maken 
dat in onze geloofsgemeenschap wij samen één mogen en kunnen zijn. En wens 
dan iedereen veel gezondheid en leefplezier toe. 
Uw voorzitter van de locatieraad, 

Fons Kox 
 

Koorjubilarissen: 
• Jan Konniger (40 jaar lid Herenkoor) 
• Jan Temmink (40 jaar lid Herenkoor) 
• Diny Heutink (40 jaar lid Dameskoor) 
• Manon Bolster (12½ jaar lid koor Diapason) 
• Engelien van Neijenhof (12½ jaar lid koor Diapason) 
 

Bij de volgende werkgroepen hebben vrijwilligers hun taak neergelegd: 
• Pastoraatsgroep: Hermien Kempers 
• Dameskoor: Rikie Berentsen, Mineke Cornelese, Marietje ter Woerds, Trudy 

Wibier en Hermien Kempers 
• Herenkoor: Joop Weelink 
• Koor Diapason: Esther Roenhorst, Petra Stoer en Ethel ten Barge 
• Werkgroep Kerkversiering: Rikie ten Brinke en Nardi Bemthuis 
• Werkgroep Vieringen: Hermien Kempers 
• Gebedsdiensten voor ouderen: Annie Haarman 
• Oecumenische werkgroep Verliezen Verwerken (gestopt): Willy Klein Nijenhuis 

en Dinie Heuwer 
• Inloophuis Neede: Jan Emaus, Luuk de Groot en Hermien Kempers 
• Wijk 6: José ten Brinke 
 

De volgende werkgroepen kregen versterking: 
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• Inloophuis Neede: Marja Weijman 
• Wijk 7: Thea Wijnands 
 
 

 

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

 
 

 

TERUGBLIK OP MIJN PRIESTERWIJDING EN EERSTE MIS 
 

n dan is het zover. Na een goede retraite van vijf dagen in de Wilibrordusabdij 
in Doetinchem en een overnachting op het Ariënsinstituut in Utrecht is de dag 

van mijn priesterwijding aangebroken. Zaterdag 11 november 2017, het feest van 
de Heilige Martinus van Tours. Naar dit moment heb ik jaren naartoe geleefd en 
gewerkt en dan in een keer is het zover.  
 

Het is nu twee weken na mijn priesterwijding en ik kijk terug op de wijding, de 
eerste Mis in Culemborg en mijn eerste mis hier in de parochie Groenlo.  
 

Toen ik naar de Kathedraal in Utrecht liep besefte ik dat er uit alle windstreken 
mensen onderweg waren naar Utrecht om de Pontificale Eucharistieviering met 
mijn priesterwijding mee te maken. Vanuit Groenlo en Lichtenvoorde en omgeving 
een dubbeldekker bus, uit Apeldoorn en Twello en omgeving een bus en dan de 
mensen nog die met eigen vervoer zijn gekomen.  
Dat was te zien. De Kathedraal was tot aan de laatste plek gevuld. Dat was al een 
heel mooi moment dat ik de kerk binnenliep terwijl het koor de hymne “Kom 
Schepper Heer daal op ons neer” zong. Emotioneel ook omdat alle mensen die me 
zeer dierbaar zijn in de kerk waren. Het volgende moment dat indruk heeft 
gemaakt is de uitverkiezing uit het volk en de bevestiging door de kerk van mijn 
priesterroeping. Na de Homilie volgt dat de daadwerkelijke wijding. Door hand-
oplegging en gebed en dit wordt voorafgegaan door de litanie van alle heilige waar 
in plat te aarde ben gegaan. Het meest indrukwekkende moment van de viering 
vond ik de handoplegging van de kardinaal gevolgd door de handoplegging van 
alle aanwezige priesters. Na de bekleding met de stola en het kazuifel werden mijn 
handen gezalfd en kreeg ik de hosti schaal en de kelk als teken van het opdragen 
van de Eucharistie. Daarna kon ik plaatsnemen op het priesterkoor en dat voelde 
zeer vertrouwd. Na de viering was er een zeer druk bezochte receptie.  
 

De dag daarna mocht ik voor de eerste keer voorgaan in de Eucharistieviering. 
Deze was in mijn geboorteplaats Culemborg waar ik ook jarenlang als vrijwilliger 
bij de kerk betrokken ben geweest. Het was een prachtig viering met zes priester-
collega’s en de Homilie die door mijn vorige pastoor werd gehouden.  
 

En toen op naar zondag 19 november. Mijn eerste heilige Mis in de St Ludger en 
St Paulusparochie in de Calixtusbasiliek. Bij aankomst kreeg ik al een vreugde volg 
gevoel van binnen. De vlaggen en de boompjes met wit gele roosjes voor de kerk. 
De prachtige versiering en het warme welkom hebben me goede gedaan. De 
basiliek was zeer goed gevuld.  
Ik kijk terug op een prachtige viering. Het gelegenheidskoor uit Lichtenvoorde en 
omgeving, misdienaars en acolieten uit beide parochies en de aanwezigheid van 
het hele pastorale team. Het was indrukwekkend om hier voor de eerste keer de 
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Mis op te dragen. Na viering werd ik verrast door de muziekvereniging die een 
aantal mooie stukken speelde waarna er een mooi samenzijn was tijdens de 
receptie bij City Lido. 
 

Wat mij de afgelopen weken heeft geraakt is de betrokkenheid van de vele 
parochianen en het hartelijk welkom in de parochie. Ik kijk terug om een mooie 
periode en ben God intens dankbaar ik als werker in Zijn wijngaard hier benoemd 
ben. 
Ik dank iedereen die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij de viering 
en kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. 
Pastor R. den Hartog 
 

Op www.sintludgernu.nl staat een terugblik op de priesterwijding, met enkele 

foto’s. Op www.stpaulusparochie.nl vindt u bij de Nieuwsberichten de overweging 

van pastoor De Jong van 19 november (berichtdatum: 21-11-2017). 
 

 

ST. MAARTENPRIJS 2017 UITGEREIKT 
 

l een aantal jaren wordt rond 11 november, de feestdag van Sint Maarten, 
door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt aan een 

organisatie of persoon in het werkgebied van de St. Paulusparochie die zich heeft 
ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. Dit kan elke activiteit zijn, kerkelijk of 
niet kerkelijk maar altijd in het licht van verbinden van mensen en het dienstbaar 
zijn aan mensen die aandacht en hulp nodig hebben.  
 

Op zaterdagmiddag 11 november, voorafgaand aan de Sunte Mattenoptocht in 
Groenlo, is aan Wilma van der Donk en de vrijwilligers om haar heen de Sint 
Maartenprijs uitgereikt. Zij kreeg de prijs voor het initiatief dat zij genomen heeft 
om statushouders uit Eritrea de mogelijkheid te bieden om wekelijks bij elkaar te 
komen in de Calixtusbasiliek. De Eritreërs waarderen dit initiatief bijzonder omdat 
ze hierdoor de gelegenheid hebben een kerkdienst te houden in hun eigen taal en 
met eigen rituelen. Naast deze kerkdienst is het ook een mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten en zich welkom te weten in onze gemeenschap.  
Dit warme welkom is mogelijk geworden door de belangeloze inzet van Wilma van 
der Donk, Han Hilderink, pastoor de Jong, Anita Overkamp, Henny Schoversen Ria 
Walterbos. 
Naar voorbeeld van Sint Maarten wordt hier gewerkt aan een belangrijk onderdeel 
van diaconie en dat is: “er voor elkaar zijn” ongeacht achtergrond of wat dan ook. 
Die inzet werd gewaardeerd met de Sint Maartenprijs 2017. 
Peter Pothof, voorzitter Beleidsadviesgroep Diaconie 
 

 

GEHEEL VERZORGDE PAROCHIEREIS NAAR MALTA 
16 T/M 23 APRIL 2018 

 

e plannen liggen klaar voor een nieuwe Paulusreis. De vorige reis was op het 
Griekse vasteland. Deze keer gaan we naar het RK eiland Malta. De ‘apostel’ 

Paulus leed daar schipbreuk, kwam er aan land en verbleef er een tijd. Wat 
Willibrord voor ons was, was Paulus voor Malta. 

A 

D 
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Hij bekeerde de bewoners tot het christendom. 
Voor ons valt er veel te zien en te beleven tijdens deze achtdaagse reis. In overleg 
met de oecumenische reisorganisatie Drietour hebben we een mooi en gevarieerd 
reisprogramma samengesteld. Als het u wat lijkt, mail ik u de exacte gegevens. U 
kunt zich daarna officieel aanmelden. Ik denk dat de kosten per persoon ca. € 
1200,- zullen bedragen. Wie een éénpersoonskamer wil, betaalt € 130,- meer. 
 

In overleg met de belangstellenden voor deze bijzondere reis houd ik vooraf een 
informatieavond bij mij thuis. Stuur mij een e-mailtje als u interesse heeft. 
S.Nagelmaeker@kpnmail.nl  
 

 

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. 
 

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 
 

 

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP EERSTE COMMUNIE 
 

e voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie op 22 april 2018 zijn 
begonnen. De kind bijeenkomsten houden we op de woensdagmiddag van 

15.00 uur – 16.30 uur RK kerk Caecilia aan de Borculoseweg 43 te Neede en we 
werken met het project ”Gods grootste Geschenk”. Hieronder de kalender van 
komende periode. 
 

13 december 2017:  Kind bijeenkomst 2 voor de communicanten van 15.00 uur – 
16.30 uur. Het thema van deze middag is ”Het doopsel”. Wie is er gedoopt en hoe 
gaat het dopen. Wie is erbij en hoe doen we dat in de kerk. We gaan in gesprek 
over hoe Jezus is gedoopt. We werken in het werkboek en we gaan ook een 
knutselactiviteit doen. Samen sluiten we de middag af met het zingen van liedjes. 
 

17 januari 2018:  Kind bijeenkomst 3 voor de communicanten van 15.00 uur – 
16.30 uur. Het thema van de middag is: ”Het geschenk van de bijbel”. Deze kind 
bijeenkomst is in de RK kerk van Beltrum. Deze bijeenkomst is samen met de 
ouders. We gaan samen in de kring en lezen uit de bijbel. Daarna gaan we in 
groepjes de kerk van Beltrum verkennen en ontdekken. Wat is er te zien en te 
doen in een kerk en welke symbolen zijn er en waarvoor worden ze gebruikt. Het 
wordt vast en zeker een mooie ontdekkingsreis. 
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3 februari 2018:  Try-out viering in de RK kerk van Eibergen om 19.00 uur voor 
alle communicanten van de Paulusparochie en hun ouders en familie. In deze 
try-out viering gaan de kinderen ervaren en ontdekken hoe het gaat in de kerk. 
Natuurlijk mogen ze meedoen en helpen. Iedereen is van harte welkom! 
 

 

BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS 
 

et de Advent begint een tijd van bezinning, van verlangen naar verzoening en 
een nieuw begin. In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben 

gehandeld, niet wil bestraffen. 
Hij wil ze juist de kans geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en hun 
leven beteren.  Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament 
van de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken 
gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het 
dwangmatige en ‘het rijtje stoutigheden’ van vroeger, maar een open gesprek over 
het leven: over kansen, teleurstellingen, over falen en verlangen.  
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen 
we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, 
wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen uitspreken om 
ons leven te beteren.  
Ter voorbereiding op Kerstmis en de biecht is er een boeteviering op dinsdag 12 
december om 19.00 uur in de basiliek te Groenlo. Direct na de viering is er biecht-
gelegenheid. De boeteviering is géén vervanging van de biecht maar een voor-
bereiding er op.  
Op zaterdag 23 december is er eveneens biechtgelegenheid van 16.00 tot 17.15 
uur, voorafgaand aan de vooravondmis van de Vierde Advent. Eén van de 
parochiepriesters is dan in de basiliek aanwezig, ook voor een gesprek. Buiten 
genoemde tijden kunt u desgewenst ook een afspraak maken (pastor Den Hartog, 
06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793). 
Pastoor H. de Jong 
 

 

FILMAVOND OP 11 JANUARI IN NEEDE 
 

e commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulus-
parochie organiseert weer een filmavond. 

We gaan kijken naar The Shack, een Amerikaanse film uit 2017, 
geregisseerd door Stuart Hazeldine. Het is de verfilming van de 
bestseller The Shack van Paul Young, in het Nederlands ver-
schenen onder de titel De Uitnodiging. 
Mack Philips raakt na een familietragedie in een stevige 
depressie, waardoor hij zijn diepste overtuigingen ter discussie 
stelt. Tijdens zijn geloofscrisis ontvangt hij een geheimzinnige brief die wil dat hij 
afzakt naar een verlaten hut, diep in de wildernis van Oregon. Mack twijfelt maar 
reist toch naar de hut. Daar ontmoet hij een raadselachtig trio, dat wordt geleid 
door een vrouw die “Papa” heet. Mack ontdekt belangrijke waarheden waardoor hij 
anders tegen zijn tragedie aankijkt. Het zal zijn leven voorgoed veranderen. 
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Wij hopen u op donderdag 11 januari 2018 in het Achterhuis, Borculoseweg 43, 
Neede (achter de R.K. kerk) 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 21.40u, daarna 
is er gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee en zullen we nog over de 
film napraten. De avond wordt om ongeveer 22.15u afgesloten. 
Ter bestrijding van de kosten van deze avond vragen wij een vrije gift. 
 

DVD VAN ‘THE VISITOR’ TE LEEN 
 

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie heeft in januari 
2017 een filmavond georganiseerd. We hebben toen naar The Visitor gekeken, een 
Amerikaanse film uit 2007, geregisseerd door Thomas McCarthy, met Richard 
Jenkins, Haaz Sleiman en Danai Gurira. 
Als u de film thuis (nog eens) zou willen zien, kunt u de DVD lenen. Neemt u dan 
contact op met Peter Müller: 0544 463045 of pjamueller@gmail.com. 
 

 
 

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

 
 
 

KERSTACTIE: WIE IS MIJN NAASTE 
 

e 12e editie van de Kerstactie ging op maandag 18 september van start met de 
1e vergadering met de vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Berkelland.  

Onze verwachting was dat zo’n 450 huishoudens die het financieel moeilijk hebben 
in december een levensmiddelenpakket zouden aanvragen. Dat zijn er uiteindelijk 
455 geworden, 4% meer dan in 2016. 
 

Zo’n twintig vrijwilligers van verschillende kerken werken samen aan dit diaconale 
initiatief. Het is mooi om te ervaren dat kerken die, bijvoorbeeld op het terrein van 
liturgie, eigen regels en tradities hebben elkaar juist op het gebied van diaconie zo 
goed weten te vinden. 
Het begint bij die ene vraag: ‘Wie is mijn naaste?’. Jezus spreekt over de naaste als 
een persoon die op iemands weg wordt geplaatst. Dit hoeft dus niet per se een 
bekende te zijn. U kent vast de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan… 
 

‘Omzien naar de naaste’ is een opdracht waaraan je individueel invulling kunt 
geven, maar ook met een groep. De vrijwilligers van de Kerstactie richten zich op 
inwoners van de gemeente Berkelland die het financieel moeilijk hebben. Inwoners 
die daarvoor geselecteerd zijn door de Sociale Dienst, de stichting Schuldhulp Op 
Maat en de Voedselbank konden begin november per e-mail of bij het telefoonteam 
aangeven dat ze graag een Kerstpakket willen ontvangen. 
 

Voor onze vrijwilligers telt niet alleen dat ze voor Kerst 455 huishoudens blij 
kunnen maken, maar ook dat ze weten dat zoveel mensen dit initiatief van harte 
ondersteunen en mogelijk maken. 
De Kerstactie is alleen mogelijk dankzij financiële steun van velen. U kunt de Kerst-
actie 2017 financieel steunen met een bijdrage op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 
t.n.v. Kerstactie Kerken Berkelland. 
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl. 
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Dit jaar zijn de kosten begroot op € 17.000,-. 
De Kerstactie rekent daarom op u. En u kunt rekenen op de Kerstactie! 
Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland, 

Gerard Bartels (lid namens de RK Kerk Neede) 
 

 
 

 
 
 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

21 oktober € 36,90 Missio (Burkina Faso) 
11 november € 70,10 Nationale Jongerencollecte Bisdom 
 

 

RESULTAAT EIERACTIE 
 

n het weekend van 11 en 12 november hebben we u gevraagd om eieren mee 
te brengen voor de Voedselbank. We kunnen nu terugkijken op een mooie 

opbrengst. Tijdens de vieringen zijn er meer dan 800 eieren ingezameld en in de 
collectebussen hebt u rond € 100,- gedoneerd. 
Daarnaast hebben de kinderen tijdens de diverse Sint Maartenvieringen veel snoep 
en ander lekkers ingezameld voor de Voedselbank. 
Mede namens de Voedselbank en haar gebruikers, hartelijk dank voor uw gaven. 
Beleidsadviesgroep Diaconie. 
 

 

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 Achterhuis. 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 
 

 

OPENINGSTIJDEN LOCATIESECRETARIAAT 
 

anaf 1 januari 2018 verandert op vrijdag de openingstijd van ons locatie-
secretariaat. 

Nu is deze op vrijdag nog open van 18.30 – 19.30 uur. 
Vanaf 1 januari 2018 verandert dit in 18.00 – 19.00 uur. 
U vindt de openingstijden ook op de achterkant van elke Binding. 
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█████████ IINNLLOOOOPPHHUUIISS  NNEEEEDDEE █████████ 
 

et Inloophuis Neede gaat haar openingstijden veranderen. Vanaf 1 januari 
2018 zijn we elke donderdag open van 10.00 – 12.00 uur. Verder houden we 

op de laatste donderdag van de maand een gezamenlijke broodmaaltijd.  
 

Helaas hebben Jan Emaus en Luuk de Groot in oktober afscheid genomen als gast-
heer. In november is Hermien Kempers gestopt als gastvrouw. Gelukkig konden 
we ons team weer versterken met Marja Weijman. Zij heeft gereageerd op een 
oproep in het blad ‘Ontmoeting’ van de PKN Neede. 
We moeten het tijdelijk doen met alleen gastvrouwen omdat de enige gastheer 
Frans Orriëns na een operatie moet revalideren. We wensen hem een voorspoedig 
herstel! 
 

We zouden graag ons team versterken met enkele gastheren en –vrouwen. 
Gemiddeld heeft u eens in de drie weken een ochtend dienst in het Inloophuis. 
Daarnaast is er aan het begin van elk kwartaal op een woensdagavond een team-
bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en het nieuwe dienstrooster vast te 
stellen. Loop eens binnen op donderdagochtend om de sfeer te proeven of neem 
contact op met ondergetekende voor meer informatie. 
 

Op donderdag 28 december zal het Inloophuis Neede gesloten zijn. 
 

Het Inloophuis Neede heeft zich aangesloten bij Netwerk DAK, een koepel-
organisatie voor inloophuizen. Jan van Opstal, enthousiast voorzitter van Netwerk 
DAK, heeft op 23 november een kennismakingsbezoek gebracht aan ons inloop-
huis. Via Netwerk DAK hopen we meer ervaringen uit te wisselen met en ons te 
laten inspireren door andere inloophuizen. 
Gerard Bartels, 

coördinator inloophuis (inloophuisneede@stpaulusparochie.nl / 06-14006441) 
 

 

 

 

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

16 DEC.: KERSTCONCERT CK JUBILATE NEEDE 
 

aterdag 16 december in de Grote Kerk Neede, aanvang 20.00 uur. De kerk is 
open om 19.30 uur en de entree bedraagt € 10,-. 

Elk jaar slaagt het christelijk koor Jubilate er in om concerten van goed niveau neer 
te zetten in deze sfeer- en klankvolle, modern ingerichte kerk waar het aangenaam 
toeven is. Jubilate heeft momenteel 59 leden en hoopt volgend jaar haar 110-jarig 
jubileum te vieren. Een sterk koor, sinds dit jaar onder leiding van de begaafde 
dirigent Henk Linker uit Almelo. Kwaliteit en gedrevenheid kenmerkt Jubilate dat 
niet schroomt om bekende en minder bekende klassieke werken van goed niveau 
uit te voeren. 
Ook nu weer heeft het koor zich verzekerd van opvallend goede muzikale bege-
leiding en solisten: het Project Orkest Twente onder leiding van Irene de Bruin, de 
mezzo-sopraan Valeria Boermistrova, de bas-bariton en organist Hans van der 
Werf en de trompettist Anne Haverkamp. 
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De uit te voeren muzikale werken zijn ‘Missa Brevis St Johannes de Deo’ van 
Joseph Haydn, ‘Laudate Dominum’ van Wolfgang Amadeus Mozart, ‘Kerstcanta-
torium’ van Willem Datema, ‘Ihr Hirten kommt herbei’ van Franz S. Aumann en 
enkele Nederlandse kerstliederen. Het kerstconcert eindigt met het aloude kerstlied 
‘Ere zij God’, arrangement Jan v.d. Waart, dat met tegenzang van het publiek 
wordt uitgevoerd. 
Entreekaarten kunnen telefonisch worden besteld bij secretaris Dick Lammers (℡ 
0545-474872) en voorzitter Ineke Nijland (℡ 0545-292118). 
 
 

██████ EEEENN  DDAAGG  NNIIEETT  GGEELLAACCHHEENN…… ██████ 
 

 
 

De meester geeft natuurkundeles. "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. 
Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?" Mark: "De zomervakantie duurt zes 
weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!" 
 
 

INTENTIES VOOR KERSTMIS 2017 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : __________________________________________________ 
 

 __________________________________________________ 
 

voor de volgende viering(en):                                   (aankruisen wat van toepassing is) 
 

 � Zondag 24 december 17.30 uur (Kerstavond) 
  Kinderviering, Gelegenheidskinderkoor, Werkgroep 
 

 � Zondag 24 december 21.00 uur (Kerstavond) 
  Woord- en Communieviering, koor Diapason, pastor A. Zoet 
 

 � Maandag 25 december 10.30 uur (1e Kerstdag) 
  Eucharistieviering, Dames- en Herenkoor, rector P. Kuipers 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 8,- per intentie) deponeren in de 
groene brievenbus naast de ingang van het Achterhuis (t/m vrijdag 22 dec.) 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus Bereikbaar: ma. t/m vr. 8.30 - 12.30 uur 
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
 ℡ 0544 - 464 663 � 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 (past. werker)  � 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 donderdag van 9.30-11.30 uur in Het Achterhuis (10-12 uur vanaf 1-1-2018) 
 

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 Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 
  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
 

 

 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Januaribinding 10 januari 22 – 26 januari  
Paasbinding 7 maart 19 – 23 maart 
Pinksterbinding 25 april 7 – 11 mei 
Vakantiebinding 20 juni 2 – 6 juli 
Septemberbinding 29 augustus 10 – 14 september 
Allerheiligenbinding 10 oktober 22 – 26 oktober 
Kerstbinding 28 november 10 – 14 december 
 

Aanleveren artikelen per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl 
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WE VIEREN WEER KERSTMIS!! 
 

p 24 december vieren we in de R.K. Caeciliakerk Borculoseweg 45 in Neede 
weer kerstmis. De viering begint om 17.30u. 

Maar zonder jullie is het geen feest!!! 
Net als andere jaren willen we weer 
samen met jullie zingen. 
Om het extra mooi te laten klinken 
repeteren we drie keer in Het Achterhuis 
naast de kerk. Dat doen we op woens-
dag 6, 13, en 20 december, van 18.30u 
tot 19.00u. Neem ook je broertjes,zusjes 
en vriendjes mee!! 
 
Op zaterdag 23 december hoop ik jullie 
om 14.30u weer in Het Achterhuis te 
zien. We gaan luisteren naar het kerst-

verhaal en iets maken voor de kerstviering. 
 

Samen gaan we er een mooie kerstmis van maken. 
Komen jullie ook??? 
Simone Meijerink (℡ 0545-295396 / 06-23147669) 
 

 

Op vrijdag 29 december is er in Eibergen weer een Top 2000 dienst 
m.m.v. gospelkoor Spirit. 
Aanvang: 19.00 uur 
Locatie  : Oude Matheuskerk, Grotestraat Eibergen 

 

 

OLIEBOLLEN NA OUDEJAARSVIERING 
 

udejaarsdag valt dit jaar op een zondag. Daarom is de oudejaarsviering in 
onze kerk ’s ochtends om 10.30 uur. 

Passend bij de sfeer van die dag is er na afloop in het Achterhuis geen koekje bij 
de koffie, maar een heerlijke oliebol van Stoet. U bent van harte uitgenodigd! 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur 
℡  0545-286835    (vanaf 1-1: 18.00 – 19.00 uur) 
� 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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