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MENSEN VAN HET LICHT 
PASTORALE COLUMN APRIL 2018 

 

n mijn eerste pastorale column heb ik 
geschreven over afsluiten en opnieuw beginnen. 

Ik heb een nieuwe start gemaakt in de St Paulus- 
en de St-Ludger Parochie. Eerst als diaken en vanaf 
11 november 2017 als priester. Ik vond het 
geweldig dat er zoveel parochianen bij de wijding in 
Utrecht waren om maar te zwijgen over de ruime 
belangstelling bij mijn eerste Heilige Mis in Groenlo 
en de aansluitende receptie. Het was mooi om 
zoveel mensen de hand te schudden. Mede dankzij 
jullie aanwezigheid zijn het echt hele bijzondere 
dagen geworden. Iedereen ontzettend bedankt voor 
het warme welkom. Met dankbaarheid kijk ik terug 
op de dagen van mijn wijding en de eerste Heilige 
Mis.  
 

En dan? De parochies in. De afgelopen weken heb 
ik veel mede parochianen mogen ontmoeten in de 
zestien geloofsgemeenschappen. Tijdens de Eucha-
ristievieringen, vormsel- en eerste heilige communie 
voorbereiding, doopvoorbereiding, rondom uitvaar-
ten en bij de verschillende huisbezoeken. Maar 
natuurlijk ook op straat of in de supermarkt.  
 

Een nieuw begin doet mij ook denken aan de 
periode van het jaar waar we in zitten. Het voorjaar 
komt eraan en de dode natuur komt weer tot leven. 
Het blad komt weer aan de bomen, het gras dat 
schiet weer op en de eerste bloesem komt tevoor-
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schijn. 
 

Ook in ons kerkelijk leven hebben we de beweging van het donker naar het licht 
gemaakt. De 40-dagentijd was een tijd van inkeer, van vasten en het geven van 
aalmoezen. Voor mij was het een periode van gebed en de dagelijkse dingen met 
meer zorg doen. Gericht op God en de medemens. Een tijd van overwegen en 
herbronnen van de relatie met God in de tijd die Hij ons schenk. Het is ook een tijd 
van verlangend vooruit kijken van wat we gaan ontvangen.  
 

En nú vieren we het Paasfeest. We vieren het mysterie van de verrijzenis van de 
Heer. Het verbond, de belofte die God met Zijn volk en ons als Zijn Kerk is 
aangegaan is helemaal vervuld. Zoals het Joodse volk bevrijd werd uit Egypte en 
een nieuwe start kon maken zo vieren wij de verrijzenis van de Heer. In de 
Paaswake is de beweging van het donker naar het licht symbolisch weergegeven 
door het ontsteken van de Paaskaars. Het licht dat over onze verschillende 
geloofsgemeenschappen is verdeeld. 
Voor mij is Pasen ook een hernieuwde start maken in de relatie met God. God 
heeft het initiatief genomen om in Jezus Christus naar ons toe te komen. Door 
Jezus te volgen mogen we steeds dichter bij het mysterie van God komen. Jezus 
volgen die van zichzelf zegt: “Ik ben het licht van de wereld” (joh. 8:12).  
En zoals Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen verscheen is Hij ook in onze 
gemeenschappen aanwezig. Als we de Eucharistie vieren, als we samenkomen 
rondom de Schrift of door het uitvoeren van de lichamelijke en geestelijke werken 
van Barmhartigheid.  
 

We zitten in een tijd dat de vorm van de geloofsgemeenschappen en de 
samenstelling veranderd. We zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat en 
mogelijkheden om het geloof en de vreugde van het Evangelie door te geven aan 
nieuwe generaties. Een boeiend proces waarin we mogen vertrouwen op heilige 
Geest want het is de Heer zelf die uiteindelijk Zijn Kerk leidt. En wij mogen hier 
een instrument in zijn.  
Het Evangelie roept ons op om mensen van het licht te zijn. Mensen van geloof, 
hoop en liefde. Laten we dat ook uitstralen en uitdragen in ons dagelijks leven in 
het vertrouwen dat de Heer altijd bij ons is.  
Zalig Pasen. 
Pastor R. den Hartog 
 

 

 

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

      Palmzondag   
za 24 mrt 14:00 Neede  Palmpasenstokken 

maken (blz. 16) 
Werkgroep 

za 24 mrt 19:00 Neede  Eucharistieviering 
Dames- en Herenkoor 

Pastoor H. de Jong 

za 24 mrt 19:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Pastor A. Zoet 



 3 – april / mei 2018 

zo 25 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 25 mrt 10:30 Rietmolen Palmpasenviering 

voor kinderen 

Werkgroep 
(zie blz. 16) 

ma 26 mrt 19:30 Neede  Oec. Vesperdienst 

(Grote Kerk) 
ds. J. Lieftink 

ma 26 mrt 20:00 Beltrum De Passie  
di 27 mrt 19:30 Neede  Oec. Vesperdienst 

(Grote Kerk) 
Pastor A. Zoet 

wo 28 mrt 19:30 Neede  Oec. Vesperdienst 

(Grote Kerk) 
ds. J. Lieftink 

     Witte Donderdag   
do 29 mrt 10:00 Neede  Schoolviering Pastor R. den Hartog 
do 29 mrt 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

do 29 mrt 20:00 Rietmolen De Passie  
     Goede Vrijdag  Vastendag 

vr 30 mrt 14:30 Neede  Kruisweg 

(Grote Kerk) 
I. Nijland (PKN) en 
L. van der Meer (RK) 

vr 30 mrt 15:00 Groenlo Kruisweg  Werkgroep 
vr 30 mrt 19:00 Groenlo Eucharistieviering  Pastoor H. de Jong 
vr 30 mrt 19:00 Eibergen Woord en 

Communieviering 
Werkgroep 

       
     Paaszaterdag  

za 31 mrt 18:30 Eibergen Kinderviering (blz. 10) Werkgroep 
za 31 mrt 17:00 Groenlo Biechtgelegenheid (tot 

18.00 uur) 
Pastoor H. de Jong   

za 31 mrt 20:30 Groenlo Eucharistieviering 
(Paaswake) 

Pastoor H. de Jong 
Pastor A. Zoet 

     Eerste Paasdag  

zo 1 apr 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

em. Pastor S. 
Nagelmaeker 

zo 1 apr 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Dames- en Herenkoor 
Kindernevendienst 
2e collecte: 
Vastenactie 

Werkgroep Vieringen 
 
 
(zie blz. 16) 

zo 1 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 1 apr 10:30 Eibergen Woord en 

Communieviering 
em. Pastor S. 
Nagelmaeker 

     Tweede Paasdag  
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ma 2 apr 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Herenkoor 
2e collecte: 
Vastenactie 

Pastoor H. de Jong 

ma 2 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
ma 2 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 5 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

vr 6 apr 20:00 Neede  Sam's kledingactie 
(zie blz. 13) 

Inleveren tot 20.30 
uur 

       
     2e zondag van Pasen  

za 7 apr 11:00 Neede  Sam's kledingactie 
(zie blz. 13) 

Inleveren tot 12.00 
uur 

    Neede  Geen 
weekendviering 

 

zo 8 apr 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 8 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 8 apr 10:30 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 8 apr 15:00 Groenlo Gebedsuur met  
aanbidding 

Biechtgelegenheid 
i.v.m. Zondag 
Goddelijke 
Barmhartigheid 

ma 9 apr 9:00 Groenlo Hoogfeest Maria 
Boodschap 

Pastoor H. de Jong 

wo 11 apr 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 12 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

       
     3e zondag van Pasen  

za 14 apr 19:00 Neede  Eucharistieviering 
Herenkoor 

Pastor R. den Hartog 

za 14 apr 19:30 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 15 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 15 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 19 apr 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

do 19 apr 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 19 apr 14:00 Neede  Seniorensoos 

(Achterhuis) 
 

vr 20 apr 14:30 Neede  Oec. gebedsdienst 
voor ouderen 
(Grote Kerk) 

Mw. J. MacLean 
(NGKV) 
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     4e zondag van Pasen  

za 21 apr 19:00 Neede  Woord en 

Communieviering 

Dameskoor 
2e collecte: 
Roepingenzondag 

Werkgroep Vieringen 

za 21 apr 19:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

za 21 apr 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 22 apr 9:30 Beltrum Eucharistieviering 1e 
H. Communie 

Pastor R. den Hartog 

zo 22 apr 11:30 Groenlo Eucharistieviering 1e 
H. Communie 

Pastor R. den Hartog 
Pastaal werker 
A.Zoet 

wo 25 apr   Neede  Redactievergadering 
Binding (kopij 
inleveren!) 

 

do 26 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
       
     5e zondag van Pasen  

za 28 apr 19:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Pastor A. Zoet 

zo 29 apr 9:00 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Pastor A. Zoet 

zo 29 apr 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Herenkoor 

Pastor A. Zoet 

zo 29 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pater Frans Bomers 
do 3 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering (v.a. 

8.30 Aanbidding) 
Pastoor H. de Jong 

       
     6e zondag van Pasen  

zo 6 mei 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Dameskoor 

Werkgroep 

zo 6 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 6 mei 10:30 Rietmolen Woord en 

Communieviering 
Werkgroep 

di 8 mei 19:30 Neede  Mariaviering 

Dameskoor 
Werkgroep Vieringen 

wo 9 mei 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     Hemelvaart van de 
Heer 
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do 10 mei 10:30 Beltrum Oecumenische 
gebedsviering 
Bultmansweg 4 

Pastor A. Zoet 
 
Zie blz. 11 

do 10 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
       

     In de komende weken  
     7e zondag van Pasen  

zo 13 mei 9:00 Neede  Eucharistieviering 
(Moederdag) 
Dameskoor 
Kindernevendienst 

Pastor R. den Hartog 

     Pinksteren  
zo 20 mei 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
Kindernevendienst 
2e collecte: 
Ned. Missionarissen 

Werkgroep Vieringen 

 

 

 

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

Overleden: 
25-01 Mevr. G.T. ter Braak-ter Woerds, verpleeghuis De Molenberg v/h 

Pagertweg 2, 90 jaar 
26-01   Mevr. A.M. van Waardenburg-Schreijer, Meijersweg 33G, 78 jaar 
26-02   Dhr. G.G. Voordouw, Schoolstraat 8, 81 jaar 
09-03 Dhr. G.J.J. Hek, Bleekenweg 8, 66 jaar 
 

Gedoopt (in de kerk van Rietmolen): 
04-03 Mirthe Orriëns, de Koem 1 
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EEN TAAK NEERLEGGEN 
 

eder jaar staan we tijdens de Caeciliaviering in november stil bij de vrijwilligers 
die een taak hebben neergelegd. Hun namen worden genoemd en er is een 

bloemetje, als blijk van waardering voor hun vaak jarenlange inzet. En terecht 
klinkt er applaus van alle aanwezigen. 
 

Als locatieraad merken we dat vrijwilligers die gestopt zijn niet meer zo makkelijk 
naar die Caeciliaviering komen. Soms heeft men al andere verplichtingen, staat de 
gezondheid kerkbezoek niet meer toe, men wil liever niet op de voorgrond treden 
of was het feitelijke stoppen al veel eerder dat jaar en voelt ons dank-je-wel als de 
spreekwoordelijke “mosterd na de maaltijd”. Als locatieraad hebben we daar ook 
begrip voor. 
 

I 
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We hebben daarom besloten om met de Caeciliaviering nog wel de namen te 
noemen van vrijwilligers die gestopt zijn, maar hen niet meer persoonlijk uit te 
nodigen en in de viering een bloemetje aan te bieden. 
 

In plaats daarvan vragen we aan werkgroepen om, als een vrijwilliger gaat 
stoppen, bij het locatiesecretariaat een boekenbon af te halen. Deze kan worden 
aangeboden namens de werkgroep. Zo kan aan het afscheid van de werkgroep, de 
mensen waarmee jarenlang is samengewerkt, een extra feestelijk tintje worden 
gegeven. 
 

Verder tornen we niet aan de huidige opzet van de Caeciliaviering. De huldiging 
van de koorjubilarissen blijft dus als vanouds op die dag. Een feestelijke dag 
waarop we stilstaan bij de geloofsgemeenschap die we samen vormen en waar we 
ons voor inzetten, ieder met zijn/haar talenten. 
De locatieraad 
 

 

 
 

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

 

 
 

DANKWOORD VAN PASTOR ZOET 
 

p vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalfeneenhalf jaar 
geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband Noach, nu 

de St. Paulusparochie. Samen met Pastoor De Jong mocht ik voorgaan in de 
eucharistieviering van Maria Lichtmis in Groenlo, waar kaarsen werden gezegend 
en waar na afloop ook de Blasiuszegen werd gegeven. Het was heel mooi om op 
deze dag samen te mogen vieren en de zegen te ontvangen. Van het Parochie-
bestuur St. Paulus ontving ik uit handen van koster Ria Waltlerbos een prachtig 
boeket bloemen. Ook feliciteerden de deelnemers aan de viering mij. 
’s Avonds was er de avond “Voor wiens Gelaat ik sta” over Godsbeelden en de 
verbeelding daarvan in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Herman Scholte 
Albers voerde ons mee op een ontdekkingstocht langs uiteenlopende kunstenaars 
en het gebruik van symbolen om Diegene af te beelden die in geen beeld gevat 
kan worden.  
Daarna vertelden Simone Meijerink, Herman Everink en ikzelf ons verhaal over 
onze beelden van God en ons zoeken en worstelen in onze relatie tot God. 
Annemarie Hilferink speelde prachtige meditatieve muziek op de piano. 
Dankbaar ben ik, dat ik deze avond mocht beleven met allen die kwamen die 
avond: vrijwilligers, leden van parochiebesturen en locatieraden, collega’s, oud-
collega’s, vrienden en heel bijzonder ook mijn kinderen. 
Dank voor alle felicitaties, woorden van waardering, lieve kaarten en mailtjes, 
bloemen en cadeaus. Het was overweldigend en hartverwarmend! 
Dank aan Peter, Anita en Herman van de Commissie Ontmoeting en Inspiratie die 
het organiseerden en aan de Locatieraad, de koffiegroep en de koster van Beltrum 
voor hun gastvrijheid en de hartelijke ontvangst en goede verzorging van de 
avond! Dank aan Simone Meijerink en Herman Everink voor het delen van hun 
verhaal en aan Annemarie Hilferink voor de prachtige pianomuziek! 
Pastoraal werker Annet Zoet 

O 
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STEUN DE VASTENACTIE 
 

et Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria in de Mbala-regio in Zambia. 

De zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet. Het doel 
is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezond-
heidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 
Denk aan hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van 
gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en 
bewustwordingsprogramma’s. 
Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die 
weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen 
hebben (0 tot 6 euro per week) en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun 
huishouden tellen. 

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze 
mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te 

trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. 
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om 
goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15700 mensen in 
de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12600 indirect. 
 

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

 

“DE PASSIE” IN BELTRUM EN RIETMOLEN 
 

e Passie vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en kent sinds de 
Middeleeuwen een grote variëteit aan uitvoeringen. Veel componisten, waar-

onder Bach, hebben de Passieverhalen op muziek gezet. Tijdens de Passie worden 
teksten uit het evangelie afgewisseld met moderne liederen, poëzie, kranten-
artikelen en vaak confronterende beelden. 
Leden van de koren binnen de parochie zingen mee in de Passie. Het repertoire is 
moderne Nederlandstalige muziek van onder andere: Ewbank/Borsato, Nick & 
Simon, Racoon, De Dijk, Claudia de Breij en BLØF. Solisten vertolken de rol van 
Jezus, Maria, Judas, Petrus en Pilatus. Het koor is 3-stemmig: Sopraan, Alt, 
Tenor/Bas. 
De Passie wordt twee keer opgevoerd in de Goede Week: maandag 26 maart in 
Beltrum (Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming) en donderdagavond 29 maart in 
Rietmolen (H. Caecilia). Aanvang: 20.00 uur. Kom op tijd, want vol=vol! 
 

 

BOETE EN VERZOENING MET PASEN 
 

n 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. 

H 

D 

I 
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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 het Paasfeest is er op zaterdag 31 maart biechtgelegenheid 
van 17.00 tot 18.00 uur, voorafgaand aan Paaswake die om 20.30 uur begint. 
Pastoor De Jong is dan in de Calixtusbasiliek aanwezig, ook voor een gesprek. Ook 
op zondag 8 april kunt u het sacrament van de verzoening ontvangen tijdens het 
Heilig Uur (aanvang 15.00 uur) in verband met de Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid / Beloken Pasen. 
Buiten genoemde tijden kunt u desgewenst ook één van de priesters benaderen 
(pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793). 
 

 

HET PAASTRIDUUM IN HET EUCHARISTISCH CENTRUM 
 

n deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. We 
vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid te geven van 

het eeuwig leven bij God.  
 

Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet 
zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Omdat de vieringen 
van Witte Donderdag en de Paaswake alleen gevierd kunnen worden in het kader 
van de viering van de Eucharistie, worden genoemde vieringen in één kerk gevierd 
en wel in het Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in 
Groenlo. 
Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze bijzondere, 
intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen 
samen te vieren. 
 

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de eerste heilige 
communie bij de Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de viering van de 
gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Onze Heer dan ook het karakter 
hebben van een gezinsviering. De viering op 29 maart begint om 19.00 uur. Na de 
viering is er tot 22.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament in de Mariakapel van de basiliek. 
Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden (lijdens-
verhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de basiliek. 
 

De plechtige viering van de Paaswake (31 maart, 20.30 uur), voorgegaan door het 
pastoor De Jong en pastoraal werker Zoet zal voor alle geloofsgemeenschappen 
zijn. Dit jaar zal het parochie-brede koor “Laudate Dominum” medewerking 
verlenen. 

I 
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Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de 
deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan 
vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in 
Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar 
voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, 
Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen. 
 

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten 
ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in de basiliek. 
Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil ik u allen 
van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen en samen 
Pasen te vieren. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

PAASDIENST VOOR KINDEREN: “JEZUS LEEFT!!” 
 

et is Pasen. De vrouwen zijn verdrietig als ze op zondagmorgen vroeg naar het 
graf van Jezus lopen. Maar de steen is weggerold en het graf is leeg. Hij is 

niet hier, zeggen twee engelen. “Jezus leeft!!” 
De vrouwen zijn verbaasd en blij en gaan het aan iedereen vertellen. 
 

Voor kinderen en hun ouders uit de hele St. Paulusparochie houden we dit jaar op 
Paaszaterdag 31 maart om 18.30 uur in de H. Matteüskerk in Eibergen, Grotestraat 
88, een Paasdienst van woord en gebed waarin we het Paasverhaal vertellen. 
Tot slot steken we samen buiten het Paasvuur aan! 
Werkgroep Onder de Regenboog 
Marie-Cécile Weeink, Simone Meijerink en pastoraal werker Annet Zoet 
 

 

OM ALVAST TE NOTEREN: 24 JUNI PAULUSDAG 
 

m het “Paulus gevoel” te versterken organiseert de St. Paulusparochie jaarlijks 
een St. Paulusdag, elk jaar in een andere geloofsgemeenschap. 

Dit jaar bent u op 24 juni welkom op de St. Paulusdag in de geloofsgemeenschap 
van de H. Mattheus in Eibergen. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De uitnodiging met meer informatie komt 
binnenkort. U kunt de Paulusdag alvast in uw agenda zetten. 
Locatieraad Eibergen 
 

 

 

 

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

 

 

 

OECUMENISCHE VESPERSDIENSTEN IN DE GOEDE WEEK 
 

n de vorige Binding was al aangekondigd de oecumenische vesperdiensten in de 
Vastentijd niet meer elke woensdagavond zouden zijn, maar dat deze vespers    

vespers in de Goede Week zullen plaatsvinden. 
 

U bent van harte uitgenodigd om op 26, 27 en 28 maart, telkens om 19.30 uur, in 
de Grote Kerk te luisteren, bidden, zingen en stil te zijn. De voorgangers zijn: 
Maandag 26 maart: ds. Jet Lieftink-Buijs 
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Dinsdag 27 maart: pastor Annette Zoet 
Woensdag 28 maart: ds. Jet Lieftink-Buijs 
 

Afgesproken is dat deze vespers het ene jaar in de Grote Kerk zijn en het andere 
jaar in de H. Caeciliakerk (of in het Achterhuis). 
Gerard Bartels 
N.B. Het spreekt voor zich dat, als er vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap 

nauwelijks deelnemers zijn bij deze drie vespers, dit rouleren niet zinvol is… 
 

PHILIP MECHANICUS, WACHTEN OP TRANSPORT 
 

e werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/ 
Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. 

Paulusparochie organiseren op zondag 22 april een bijzondere voorstelling (een 
muzikale vertelling) in de Oude Mattheüs in Eibergen. Een voorstelling zo kort voor 
4 en 5 mei en met een toenemend antisemitisme in onze maatschappij die u niet 
mag missen. De kerk is vanaf 14.00 uur open, de voorstelling begint om 14.30 uur. 
Na afloop staat er een drankje klaar en is er gelegenheid tot een vrije gift. 
 

“”Philip Mechanicus wachten op transport” 

De kleindochter van Philip Mechanicus (1889-1944), Elisabeth Oets, brengt een 
hommage aan haar opa die in Auschwitz werd vermoord. Zij vertelt zijn levens-
verhaal, met fragmenten uit zijn beroemde oorlogsdagboek “In Depot” uit Kamp 
Westerbork. Zij zingt daarbij, op piano begeleid door Mi Ying Chen, liederen van 
Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt, die een hoopvol tegenwicht vormen 
bij dit aangrijpende verhaal. 
Philip Mechanicus (1889-1944) was een selfmade man die zich uit bittere armoede 
opwerkte tot een veelgeprezen, kritisch journalist en chef buitenland van het 
Algemeen Handelsblad in het vooroorlogse Amsterdam. Als Jood die geen ster 
wilde dragen kwam hij in de oorlog terecht in kamp Westerbork, waar hij een 
dagboek bijhield, dat nog altijd als een van de belangrijkste oorlogsdocumenten 
wordt beschouwd. 
Samen met fragmenten uit zijn dagboek vertelt Elisabeth Oets het boeiende en 
aangrijpende levensverhaal van Philip Mechanicus. Ze kijkt terug op haar eigen 
familiegeschiedenis met veel warmte en respect en ze zingt daarbij liederen van 
Ilse Weber, gecomponeerd in Theresienstadt.  
Elisabeth heeft haar opa nooit gekend want hij werd in 1944 op transport gesteld 
en omgebracht in Auschwitz-Birkenau. Maar Philip Mechanicus leeft voort door zijn 
indrukwekkende en beroemde oorlogsdagboek en door deze ontroerende voor-
stelling van zijn kleindochter.  

Zie www.elisabethoets.nl voor trailer, media, foto’s. 
 

 

 

OM ALVAST IN UW AGENDA TE NOTEREN: 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING (10 MEI) 
 

p donderdag 10 mei a.s. zal er opnieuw een oecumenische Hemelvaartviering 
worden gehouden om 10.30 uur. Voor de tweede keer zijn we te gast bij Leo 
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en Lies Scharenborg, Bultemansweg 4a in Beltrum. 
Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken 
en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulus-
parochie, in het bijzonder de locatie Beltrum. 
Met hartelijke groet, 
ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger en pastoraal werker Annet Zoet 
 

 

KLOOSTER-MIDWEEK BIJ DE CLARISSEN IN MEGEN 
 

ven weg uit de drukte en sleur van alledag en opgenomen worden in het ritme 
van de getijdenvieringen van een klooster… Wie deze wens al lang koestert 

heeft nu de kans deze nu in vervulling te laten gaan!  
In het middeleeuwse plaatsje Megen (Noord Brabant) staat een klooster waar de 
zusters Clarissen wonen, mediteren en werken. Van maandagochtend 20 t/m 
donderdagmiddag 23 augustus a.s. mogen we gebruik maken van hun gasten-
verblijf, waar plaats is voor 8 personen. We maken kennis met de Clarissenorde, 
zullen met de zusters meevieren en samen met hen de maaltijd gebruiken. Er is, 
naar wens, gelegenheid voor stilte, lezen, wandelen, gesprek en ontmoeting. 
Begeleiding is in handen van Ds. Eveline Struijk en pastor Annet Zoet. 
 

Opgave voor 15 juni bij Ds. Eveline Struijk (email: e.strubo@gmail.com tel. 0545-
472987) of pastoraal werker Annet Zoet (zie blz. 15). 
 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

10 februari € 57,30 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus (PCI) 
 

 

COLLECTE VOOR EPAFRAS 
 

a de oecumenische dienst op 28 februari is er gecollecteerd voor Epafras. 
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen.  

Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. 
De opbrengst van de collecte was € 127,90. Iedereen hartelijk bedankt. 
Namens de WOD, Lidy van der Heijden 
 

 

BESTUURSWISSELING IN HET DAMESKOOR 
 

p de jaarvergadering van het Dameskoor 8 januari jl. zijn Hermien Kempers 
(penningmeester) en Annie Klein Nijenhuis (voorzitter) afgetreden. Hermien 

om gezondheidsredenen en Annie Klein Nijenhuis na 15 jaar als voorzitter. 
 

In overleg met de leden is er een nieuw bestuur benoemd: Betsie Jalving (voor-
zitter), Rita Kox (secretaris) en Mannie Spanjer (penningmeester). 
 

We bedanken de leden voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en wensen het 
nieuwe bestuur veel succes. 
Annie Klein Nijenhuis en Hermien Kempers 
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PALMTAKKEN EN WIJWATER 
 

p zaterdag 24 maart worden in Neede de palmtakjes gewijd. In de kerk zijn 
voldoende palmtakjes aanwezig, maar u mag ook eigen palmtakjes mee-

brengen. 
Na afloop van de viering op Eerste Paasdag (1 april) kunt u wijwater meenemen 
achter uit de kerk. U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen. 
 

 

6 EN 7 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p vrijdag 6 en zaterdag 7 april kunt u uw gebruikte 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic 

zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43. 
 

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

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

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

DE KBO NEEDE:  

ONTMOETING, ONTSPANNING EN ZORG VOOR SENIOREN 
 

er 1 januari 2017 is de fusie tussen KBO en PCOB een feit. Nu alweer ruim een 
jaar geleden. Waar blijft de tijd? 

De nieuwe landelijke seniorenbond heet KBO-PCOB en vertegenwoordigt ruim 
300.000 leden. Wij zijn dus een niet te passeren partij voor de overheid, ofwel Den 
Haag, in het zoeken naar draagvlak in de samenleving. Wij zijn er van overtuigd 
dat de nieuwe bond een geweldige ondersteuning kan bieden in het behartigen 
van de belangen van de senioren in het bijzonder. 
De fusie heeft nog geen echte consequenties voor de afdelingen.  
Wij, de afdelingen, blijven nog zelfstandig binnen de landelijke bond. 
 

Als KBO Neede willen wij ons dan ook blijven inspannen voor de senioren binnen 
onze gemeenschap en hen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid in hun 
eigen woonomgeving. 
Leden van het bestuur KBO en PCOB zijn beide vertegenwoordigd in overleg-
commissies van Gemeente Berkelland. 
De samenleving verandert steeds en vraagt een andere benadering van ons en ook 
van jullie. De zekerheden van vroeger in vorm van religie, gezinsverband, politieke 
partijen, onderwijs etc. zijn steeds minder aanwezig. Toch zijn er nu ook wel heel 
veel mensen die zich ontzettend inspannen voor de medemens. 
Omzien naar elkaar is dan ook één van de pijlers van het bestaansrecht van de 
KBO. Het bestuur van de KBO komt dan ook graag in contact met de senioren in 
ons dorp. De ontwikkelingen volgen wij ook op de voet. Het is daarom heel 
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belangrijk om als senioren onze krachten te bundelen en met elkaar er voor te 
zorgen dat de voorzieningen voor de senioren in ons dorp op peil blijven. 
De KBO nodigt u van harte uit, als u nog geen lid bent, om lid te worden, want 
samen staan we sterk en kunnen we een vuist maken naar de overheid. U kunt 
zich eenvoudig aanmelden per telefoon 0545-293683 of per e-mail naar: 
annieorriens50@hotmail.com. 
U betaalt slechts € 23,- per jaar voor het lidmaatschap en ontvangt dan ook nog 
iedere maand ons ledenblad, voordeel bij collectieve zorgverzekering, hulp bij het 
invullen van uw belastingformulieren, activiteiten, advies, hulp etc.  
Bestuur KBO Neede 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEEST U “DE PAULUSBRIEF” AL? 
 

lke eerste dag van de maand verschijnt “De Paulusbrief” (alleen in de vakantie-
periode niet op 1 augustus). Dit is de nieuwsbrief van de St. Paulusparochie 

die u per e-mail ontvangt. 
Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van wat er speelt binnen de parochie. 
Deze nieuwsbrief vormt een aanvulling op de bestaande berichtgeving via de kerk- 
en dorpsbladen en de eigen parochiewebsite. 
  

Wilt u deze digitale nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Meld u aan als gratis 
abonnee via de parochiewebsite www.stpaulusparochie.nl. Klik in het linkermenu 
op “Nieuwsbrief (Paulusbrief)” en dan voor “Aanmelden als abonnee”. 
Via “Archief nieuwsbrieven” kunt u ook de vorige Paulusbrieven lezen. 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus (Ma-Do: 8.30-15.00 uur  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  
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 

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) of in de 
groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 
16 – april / mei 2018 

 

KOM JIJ OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN? 
 

ondag 25 maart word er in de kerk van Rietmolen Palmpasen gevierd. Deze 
viering is speciaal voor kinderen en begint om 10.30 uur. 

Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op zaterdag 24 maart een 
Palmpasen stok gaan maken in het Achterhuis in Neede. 
Met deze stok kun je de optocht in de kerk meelopen. 
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel een 
opkikkertje kan gebruiken of hem thuis een mooi plekje geven. 
Maar ook als je niet naar de viering kunt komen ben je welkom 
om een Palmpasen stok te komen maken. 
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op zaterdag 
24 maart naar het Achterhuis. 
 

Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk, 
 Borculoseweg 43 in Neede) 
Wanneer: 24 maart van 14.00 tot 15.30 uur 
Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen. We kunnen 

dan voor voldoende materiaal zorgen. Je kunt je opgeven (liefst 
voor 20 maart) bij Simone Meijerink (tel. 06-23147669 / 0545-
295396 of mtsmeijerink@comveeweb.nl). 

Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis.  
We hopen jullie allemaal te zien. 
 

KINDERNEVENDIENST OP EERSTE PAASDAG 
 

Een week later, zondag 1 april, is het Pasen. Er is dan 
een viering om 10.30 uur in de kerk van Neede. Er is 
dan ook een kindernevendienst. We gaan dan samen 
praten over wat er tussen Palmpasen en Pasen allemaal 
met Jezus is gebeurd. 
Komen jullie ook? 
 

Simone Meijerink 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.00 - 19.00 uur 
℡  0545-286835 
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl    � www.stpaulusparochie.nl 
 
 

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede 
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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