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KERK IN BEWEGING 
PASTORALE COLUMN MEI 2018 

 

e tijd tussen Pasen en Pinksteren staat in het 
teken van de groei van de jonge kerk. Dat past 

mooi bij de lente, ook dan schiet er van alles uit de 
grond, er wordt gezaaid en gepoot, nieuwe dingen 
geprobeerd: wil dit plantje hier aarden, of moet er 
eerst een en ander aan de grond gebeuren? Of is 
het misschien toch niets voor dit klimaat, voor onze 
streek? Of hebben we een nieuwe tuinman nodig? 
Verandering past ook heel goed bij het feest van 
Pinksteren dat we deze maand vieren. De heilige 
Geest die nieuw leven in de leerlingen blaast, zodat 
ze met de blijde boodschap de wereld in durven 
trekken. Ook hun wereld was veranderd, en zij 
moesten de woorden en daden van Christus in die 
veranderde en veranderende wereld uitzaaien, in 
omstandigheden en streken die ze daarvoor niet 
kenden. Ook zij kregen te maken met de spanning 
tussen trouw aan wat ze hadden geleerd en 
rekening houden met het nieuwe. 
 

In het team verandert er ook weer van alles. Pastor 
Bresser is nog maar net weg, of we mogen pastor 
Roetgerink welkom heten, om even later afscheid te 
nemen van pastor Zoet. Pastores komen en gaan, 
zei iemand eens, maar parochies blijven. 
Nu blijkt dat laatste ook niet helemaal op te gaan, 
en geloofsgemeenschappen mogen dan wel blijven, 
maar ook daar bespeuren we heel wat verande-
ringen. Ook daar gaan er meer gelovigen dan erbij 
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komen. Het is een golfbeweging die nu voor wel erg heftige beroering zorgt. En we 
weten allemaal, als je hard met een mand appels schudt, vliegen er gemakkelijk 
wat uit. Maar ook buiten de mand blijft een appel een appel.  
We zien dat de éne geloofsgemeenschap verdeeld raakt in kleinere groepen van 
gelovigen, die zich rond een bepaalde activiteit verenigt. Ik denk aan de 
bezoekgroepen, of kringen van Geloven Nu. Ik denk aan de tuinploegen, of de 
voorgangers bij uitvaarten. Ouders komen af en toe bij elkaar voor de 
voorbereiding van Doop, Eerste Communie en Vormsel. Werkgroepen van de 
Caritas denken na over hoe ze de diaconale taken van de kerk in hun woonplaats, 
of in het geheel van de parochie, vorm kunnen geven, ook met andere kerken. En 
leden van koren en beheergroepen dragen elk op hun manier een steentje bij aan 
het voortbestaan van de geloofsgemeenschap. 
Soms dreigt daarbij het gevaar van versnippering. Het is niet meer vanzelf-
sprekend dat een grote groep in de weekendviering samenkomt. Nog wel bij een 
uitvaart. De belangstelling voor de jaarlijkse informatieve parochieavond is meestal 
ook niet erg groot. Wel voor de vrijwilligersavond. Vaak weten mensen niet wat er 
in hun dorp allemaal op kerkelijk gebied gebeurt, laat staan bij de buren. Wat dat 
betreft heeft de individualisering ook in de kerk toegeslagen. Maar de kerk heeft 
ook gebruik leren maken van de moderne communicatiemiddelen. Zelf ben ik geen 
Twitteraar en zit ik niet op Facebook, maar de parochie is te vinden op het net, de 
Paulusbrief en in de bladen van de geloofsgemeenschappen. De parochie is 
natuurlijk wel te vinden op Facebook. Het zijn allemaal manieren om, bij alle 
beweging en drukte en verandering, toch met elkaar in contact te blijven, ook over 
de eigen grenen heen. En wie dat te groot vindt: er is ook altijd nog de kerk, waar 
we terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, om met elkaar te praten over hoe het 
gaat met groei en bloei, niet alleen van gras en koeien, maar misschien ook van 
ons geloof. Dat de helende en heilzame kracht van de Geest ons daarbij mag 
helpen! 
Pastor Jos Droste 
 

 

MEDEDELING VAN DE PAROCHIEBESTUREN 
SINT PAULUS EN SINT LUDGER EN HET PASTORALE TEAM 

(D.D. 31 MAART/1 APRIL) 
 

este medegelovigen, 
Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke wisseling in het 

pastorale team van onze beide parochies St. Paulus en St. Ludger. 
 

Per 1 juni a.s. zullen wij afscheid nemen van pastoraal werkster mevrouw Annette 
Zoet. Zij heeft op verzoek van de bisschop een nieuwe benoeming aanvaard in de 
samenwerkende parochies van Borne, Hengelo, Delden en omstreken. Wij danken 
haar voor het goede werk dat zij sinds 1 augustus 2005 in onze regio heeft verricht 
en wensen haar veel succes op haar nieuwe standplaats. 
Het officiële afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 8 juni zal om 19.00 uur in 
Beltrum. 
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Tevens zijn wij verheugd te mogen meedelen dat onze bisschop, kardinaal Eijk, per 
1 mei a.s. als pastoraal werkster voor onze beide parochies heeft benoemd 
mevrouw Carla Roetgerink. 
Mevrouw Roetgerink werd 56 jaar geleden geboren in Goor. Zij heeft haar 
theologische studies voltooid aan de Hogeschool Enschede en de Katholieke 
Theologische Universiteit in Utrecht. Hierna heeft zij geruime tijd gewerkt als 
docent en daarna in diverse parochies in Twente. Zij wordt benoemd in een voltijds 
aanstelling. De plezierige kennismaking met haar geeft ons, besturen en pastoraal 
team, alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. 
De presentatieviering zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei a.s. om 19.00 uur in de H. 
Bonifatius en H. Ludgerkerk te Lichtenvoorde. 
 

 

18 MEI: PRESENTATIEVIERING CARLA ROETGERINK 
 

e presentatie van Carla Roetgerink door vicaris drs. J.G.M. Pauw zal plaats-
vinden tijdens de Eucharistieviering op vrijdag 18 mei 2018 in de H. 

Bonifatiuskerk, Rapenburgsestraat 21 te Lichtenvoorde. De viering begint om 19.00 
uur. Na afloop van de viering is er gelegenheid kennis te maken met mevrouw 
Roetgerink, onder het genot van een kop koffie of thee. 
 

Wij nodigen u van harte uit bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn. 
Pastoor H.A.M. de Jong voorzitter 
Dhr. J.G.M. Rosendaal, vicevoorzitter parochiebestuur St. Ludger 
Dhr. G.A.M. Slotman, vicevoorzitter parochiebestuur St. Paulus 
 

 

EERSTE KENNISMAKING MET PASTORAAL WERKSTER 
MW. CARLA ROETGERINK 

 

er 1 mei 2018 begint er iets nieuws voor u en voor mij. Vanaf die datum mag 
ik deel gaan uitmaken van het pastorale team voor de parochies Sint Ludger 

en Sint Paulus.  
In 1961 ben ik geboren in Goor in een katholiek gezin als oudste dochter en kreeg 
ik de namen Catharina Anna Maria. Na drie jaar werd er een broertje geboren en 
daarmee was het gezin compleet. Geloof was vooral voor mijn vader heel gewoon 
en al heel jong ging ik iedere zondag met hem naar twee vieringen, waar hij zong 
in het herenkoor. Eerst bij hem achter op en later kon ik zelf fietsen. Aan die tijd 
bewaar ik warme herinneringen.  
Na mijn middelbare school ben ik terecht gekomen in de zorg en later in het 
onderwijs. 
Ik mocht de dankbare moeder worden van zes gezonde, inmiddels volwassen 
kinderen: twee jongens en vier meisjes. Als gezin hebben we bijna dertig mooie en 
goede jaren gekend in het historische stadje Ootmarsum.  
 

Mijn eerste liefde voor geloof en kerk kreeg opnieuw handen en voeten toen ik na 
mijn studie theologie in het onderwijs ging werken en later in de parochies van 
Almelo. 
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Eind 2011 ben ik verhuisd naar Borne en sindsdien daar werkzaam geweest in een 
fulltime benoeming voor de HH. Jacobus en Johannes parochie Borne en Hertme. 
Later kwamen daar de vijf stadsgemeenschappen in Hengelo bij van de Goede 
Herder parochie. En in 2013 ook de zes geloofsgemeenschappen van de Heilige 
Geest parochie Delden e.o. waaronder mijn doop-, communie- en vormselkerk in 
Goor. In een samenwerkingsverband met een stuurgroep werkten we als pastoraal 
team voor drie parochies met nu nog dertien geloofsgemeenschappen.  
 

Onlangs heb ik kennis gemaakt met het nieuwe pastorale team en de beide 
besturen van Sint Paulus en Sint Ludger. Een hartelijk welkom in de Achterhoek! Ik 
kreeg heuse ‘Grolse kinderwanten’. Dit ingewikkelde stukje breitechniek werd in 
vroegere dagen overgedragen van moeder op dochter. Tegen mijn kinderen heb ik 
gezegd dat ze in Groenlo en omgeving  van wanten weten en er de komende jaren 
klaarblijkelijk ook wat van hen verwacht wordt in de Achterhoek… ? Maar over oma 
worden ga ik begrijpelijkerwijs niet… 
 

Werken in een nieuw vicariaat, dat van Arnhem, betekent voor mij opnieuw een 
verhuizing. Op zoek naar een nieuw onderkomen ben ik geland in het mooie 
vestingstadje Borculo, dat schuurt tegen het Twentse land. In de catechese, het 
geloofsgesprek, ligt mijn hart. Maria is voor mij een bron van sterkte en hoop.  
 

Op 18 mei, de vrijdag voor Pinksteren, gaat er een nieuwe wind waaien 
gemarkeerd door een presentatie in de kerk van Lichtenvoorde. Ik hoop en bid dat 
Gods Heilige Geest nog jaren onze wegen begeleidt in de Gelderse Achterhoek. 
Want Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. In dat vertrouwen wil 
ik komen. 
Carla Roetgerink 
 

 

AFSCHEID PASTOR ZOET OP 8 JUNI 
 

e parochiebesturen van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie 
nodigen u uit voor het afscheid van  

 

pastoraal werker drs. Annet Zoet 
 

Na 12½ jaar in de St. Paulusparochie en het laatste half jaar ook in de St. 
Ludgerparochie, heeft zij met ingang van 1 juni een benoeming aanvaard in de 
samenwerkende parochies De Goede Herder, H. Geest en H.H. Jacobus en 
Johannes in Twente. 
Op vrijdag 8 juni willen we Annet bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze 
parochies. Om 19.00 uur is er een afscheidsdienst in de OLV Tenhemelopneming 
kerk, Achterom 2 in Beltrum, waarin het pastorale team zal voorgaan. 
Na de viering is er in de kerk een informeel samenzijn, waar u in de gelegenheid 
bent om persoonlijk afscheid van Annet te nemen. 
 

Wij nodigen u van harte uit om bij de dienst van woord en gebed en de receptie 
aanwezig te zijn. 
Besturen en pastoraal team St. Paulusparochie en St. Ludgerparochie 
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███████ OOVVEERRZZIICCHHTT  VVIIEERRIINNGGEENN ███████ 
 

     Hemelvaart van de Heer 
do 10 mei 10:30 Beltrum Oecumenische 

gebedsviering 
Bultmansweg 4  
(zie blz. 12) 

do 10 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
       
     7e zondag van Pasen  

za 12 mei 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
za 12 mei 19:30 Rietmolen Mariaviering  Werkgroep 
zo 13 mei 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Dameskoor 
Er is kindernevendienst 
(Moederdag) 

Pastor R. den Hartog 

zo 13 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 17 mei 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 17 mei 14:00 Neede  Seniorensoos 

(Achterhuis) 
 

       
     Hoogfeest van Pinksteren 

zo 20 mei 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Past.w. C. 
Roetgerink 

zo 20 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 20 mei 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte voor de Ned. 
Missionarissen 
Er is kindernevendienst 

Werkgroep 

zo 20 mei 10:30 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Past.w. C. 
Roetgerink 

     Tweede Pinksterdag  
ma 21 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 24 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 25 mei 14:30 Neede  Oec. Gebedsdienst voor 

ouderen 
(Grote Kerk) 

Ds. Marieke Andela 
(PKN) 

       
     Feest van de H. Drie-eenheid 

za 26 mei 19:00 Neede  Woord en 
Communieviering 
Herenkoor 

Werkgroep 

za 26 mei 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
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zo 27 mei 10:30 Eibergen Mariaviering  Werkgroep 
zo 27 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 27 mei 17:00 Groenlo Marialof (zie blz. 10) Pastor R. den Hartog 
do 31 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

       
     Feest van het H. 

Sacrament 
 

za 2 jun 19:00 Neede  Eucharistieviering 
Herenkoor 

Pastor R. den Hartog 

za 2 jun 19:00 Groenlo Vormselviering Vormheer Mgr. 
Hoogenboom en 
past.w. C. 
Roetgerink 

za 2 jun 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3 jun 10:30 Rietmolen Woord en 

Communieviering 
Werkgroep                 
(Kerkkoor uit Baarn)                   

zo 3 jun 17:00 Groenlo Plechtig Lof Pastoor H. de Jong 
do 7 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering 

8.30 u Aanbidding 
Pastor R. den Hartog 

       
     10e zondag door het jaar  

za 9 jun 19:00 Eibergen Rozenkrans  
za 9 jun 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 10 jun 10:30 Neede  Woord en 
Communieviering 
Dameskoor 

Werkgroep 

zo 10 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 13 jun 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 14 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

       
     11e zondag door het jaar  

16/17 jun   Neede  Geen weekendviering  
zo 17 jun 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 17 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 17 jun 10:30 Beltrum Woord en 

Communieviering 
Werkgroep 

wo 20 jun   Neede  Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren!) 

 

do 21 jun 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 21 jun 14:00 Neede  Seniorensoos 

(Achterhuis) 
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     Geboorte H. Joh. de Doper 
22/23 jun   Neede  Geen weekendviering Wegens Paulusdag 
za 23 jun 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 24 jun 10:30 Eibergen Paulusdag (zie blz. 11) Pastoresteam 
vr 29 jun 14:30 Neede  Oec. Gebedsdienst voor 

ouderen 
(Grote Kerk) 

Ds. Kees v.d. Beek 
(NGKV) 

       
     13e zondag door het jaar   

za 30 jun 19:00 Eibergen Vesperdienst  
zo 1 jul 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 
Herenkoor 

Werkgroep 

zo 1 jul 10:30 Rietmolen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 1 jul 10:30 Groenlo Eucharistieviering 
(na de viering zegening 
vakantiegangers en 
vervoermiddelen) 

Pastor R. den Hartog         

do 5 jul 9:00 Eibergen Eucharistieviering 
8.30 u Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 

      
    In de komende weken: 

7/8 jul  Neede  Geen weekendviering  
wo 11 jul 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
za 14 jul 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Dameskoor 
Pastor R. den Hartog 

 
 

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

Overleden: 
14-03 Dhr. F.A.M. van Beek, Borculoseweg 47, 78 jaar 
17-03 Mevr. M.K. Kraaijenvanger-Klasens, Rozenkamp 35, 84 jaar 
26-03 Mevr. A.M. de Wit-de Groot, Ruwenhofstraat 1-22, 79 jaar 
20-04 Mevr. J.E. ter Braak-ter Haar, Visschemorsdijk 9, 89 jaar 
 
 
 
 
 

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

OM ALVAST TE NOTEREN: LOCATIEAVOND OP 8 OKTOBER 
 

e locatieraad en pastoraatsgroep van de locatie H. Caecilia Neede nodigen u 
uit voor een bijeenkomst op 8 oktober om met elkaar te kijken naar de 

toekomstmogelijkheden van onze locatie. 
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Op 30 mei a.s. is er een avond voor de locatieraden en pastoraatsgroepen van St. 
Paulus waar een concept beleidsplan voor de komende jaren wordt gepresenteerd. 
We weten dat in 2019 pastor Jos Droste en diaken Cor Peters met pensioen gaan, 
waardoor het pastorale team krimpt tot 3 pastores voor 16 locaties: 7 in St. Paulus 
en 9 in St. Ludger. U zult begrijpen dat dan handhaving van het huidige aanbod 
aan vieringen niet haalbaar zal zijn. 
Ook het teruglopende aantal vrijwilligers, de vergrijzing en de teruglopende 
betrokkenheid van de jongere generaties bij de kerk zijn bronnen van zorg. 
 

Lukt het ons om “alle borden in de lucht te houden” of wordt 
keuzes maken onvermijdelijk? 
Daarover willen we op 8 oktober graag met u in gesprek gaan. 
 

Noteert u daarom alvast: maandag 8 oktober om 20.00 uur. 
U ontvangt hiervoor in september een persoonlijke uitnodiging. 
 
 
 
 
 
 

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

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR 
 

p 13 maart heeft het parochiebestuur weer vergaderd. Hieronder een over-
zicht van besproken punten. 

 

Pastoraal team 
Op 21 maart had het pastoraal team een teamdag over het beleidsplan. 
Het Pastoraal Team heeft een uitvaartfolder gemaakt met daarin de mogelijkheden 
om afscheid nemen in de Paulusparochie. 
De Paulusdag is dit jaar op 24 juni in Eibergen. 
 

Bestuur 
Dhr. Jan Hoffman heeft vanwege het bereiken van zijn 75e levensjaar zijn 
bestuursfunctie moeten neerleggen. Hij is gevraagd bouwkundig adviseur van het 
bestuur te worden, maar kan geen dus bestuursfunctie meer bekleden. Het 
parochiebestuur neemt binnenkort op passende wijze afscheid van Jan als 
bestuurder. 
Vacatures binnen het parochiebestuur: er komt een oproep voor bestuursleden in 
de locatiebladen, de website en de Paulusbrief. 
In de afgelopen periode is het bestuur wederom erg druk geweest met 
afhandelingen van de verkoop van gebouwen, zie Gebouwen. 
 

Personeel 
Henriëtte te Lintelo, organist van het koor Rietmolen, is gestopt. 
 

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur 
Er is al een tijdje niet gezamenlijk vergaderd. Dat gebeurt alleen als daar aan-
leiding voor is. De bestuurscommissie komt wel regelmatig bijeen. 
 

Financiën 

O 



 9 – mei / juni 2018 

Het Bisdom heeft de begroting van 2018 goedgekeurd, maar er komt nog overleg 
over de ingediende investeringen. 
 

Gebouwen 
Eibergen: De pastorie wordt voorlopig tijdelijk verhuurd. De verwarming in de kerk 
werkt nog niet zoals het hoort. Er wordt aan gewerkt. Er komt een plan voor 
aanpassingen van de zijbeuk. 
Rekken: De verkoop van de pastorie is rond. 
Lievelde: De afronding van de verkoop van de pastorie van Lievelde loopt nog. De 
locatieraad komt met een plan om de sacristie wat op te knappen. 
Groenlo: De afronding van de verkoop van gebouw De Bron loopt nog. Voor de 
geluidsinstallatie in de basiliek Groenlo wordt nog gezocht naar verbetering. De 
afhandeling van stormschade loopt nog. 
 

Begraafplaatsen 
De kerkhofcommissie komt op 14 maart bijeen. Er is onder andere overleg over het 
uitlenen van bv grafbekisting. Ook de nieuwe uitvaartfolder, zie Pastoraal Team, 
wordt mee genomen. 
 

 
 

AFSCHEID BESTUURSLID JAN HOFFMAN 
 

an Hoffman is per 1 januari 2018 afgetreden als bestuurslid Bouwzaken. Hij is 
in 2017 75 jaar geworden en kan op grond van het benoemingsreglement van 

de kerkprovincie zijn benoemingstermijn niet verlengen. Jan heeft daar volledige 
vrede mee.  
Het bestuur zal zijn expertise zeker gaan missen. Jan is vanaf de fusie in 2010 de 
bestuurder bouwzaken geweest. Veel is op zijn pad gekomen: 
Hij begeleidde: 
 de restauratie van de Calixtuskerk, zowel de binnen als de buitenkant 
 de verbouwing van de kerk in Lievelde 
 de verbouwing van de kerk in Rietmolen en Beltrum 
 de nodige reparaties aan installaties, schade, vernielingen aan diverse kerken 

en pastorieën 
 de verkoop van pastorieën en andere gebouwen 
Tevens heeft hij goede relaties opgebouwd met medewerkers van gemeente, 
provincie, monumentenzorg, het bisdom, etc. 
Ondanks dat hij 2x in die periode ernstig ziek is geweest, bleef hij betrokken bij de 
kerkelijke zaken. We zijn dan ook blij dat Jan heeft aangegeven dat hij als adviseur 
een tijdje zijn opvolger wil ondersteunen. 
Het bestuur is hem veel dank verschuldigd en zal op gepaste wijze afscheid 
nemen. 
 

 

DE ST. PAULUSPAROCHIE ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN!! 
 

p dit moment zoekt het bestuur parochianen die een tijdje mee willen draaien 
en na een inwerkperiode voor een van de volgende bestuurstaken willen 

gaan. 

J 
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• Secretaris 
• Bouwzaken  
• Personeelszaken 
 

Over 1,5 jaar ontstaat ook een vacature voor het vice-voorzitterschap. 
Het huidige bestuur wil graag parochianen ontmoeten die schouder aan schouder 
willen staan om de parochie St. Paulus op de been te houden. U kunt zich melden 
voor een gesprek met pastoor De Jong, voorzitter, tel. 06-12379793 of de heer 
Gerard Slotman, vice-voorzitter tel. 0544-461198. 
 

 

TERUGBLIK OP DE EERSTE COMMUNIE 
 

a een voorbereidingsperiode van enkele weken met kinderbijeenkomsten, een 
rondje kerk, een bezoek aan de bakker en op Witte Donderdag een 

gezamenlijke broodmaaltijd, hebben zondag 22 april 20 kinderen de Eerste Heilige 
Communie gedaan in de kerk in Beltrum. Dit waren kinderen uit 4 locaties: 
Eibergen (3), Rietmolen (3), Beltrum (10) en Neede (4). 
 

Welke kinderen ontvingen de Eerste Communie? Uit Eibergen Vera Kolbeek, Jurian 
ten Elsen en Merle Goossens, uit Rietmolen Mirte Kamphuis, Valerie Vogt en Elmi 
te Lintelo, uit Beltrum Thom Ribbers, Fieke Wildenbeest, Ser Wouters, Sietse 
Franken, Kay Wolterink, Sven Heutinck, Jenske Roerdink, Fleur Bleumink, Ize 
Bleumink en Suze te Braak en uit Neede Lois Nieuwenhuis, Mees Wissink, Jacco te 
Woerd en Joep Heinneman. 
 

Het was een primeur voor ons want Pastor R. den Hartog ging bij ons als eerste 
keer de communieviering doen dus voor kinderen spannend maar ook voor de 
Pastor. Het was een geslaagde viering. 
 

Iedereen alsnog gefeliciteerd met de communie. 
De communie werkgroep. 
 

 

MARIALOF IN DE MEIMAAND: 6 EN 27 MEI 
 

n de maand mei hebben we bijzondere aandacht voor Maria, de moeder van de 
Heer. Mei, in het voorjaar, koppelen we aan nieuw leven. De natuur komt weer 

tot bloei. Wat doods was laat weer nieuw leven zien. We denken aan vrucht-
baarheid, we denken aan het moederschap.  
In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek in 
Groenlo, vieren we aan het begin en het einde van deze maand een plechtig 
Marialof met een moment van uitstelling van het Heilig Sacrament. We openden de 
meimaand op zondag 7 mei en het sluitingslof is op zondag 27 mei. Aanvang beide 
keren om 17.00 uur. 
Maria wijst ons op Jezus, haar Zoon. Via Maria vinden we rust, vrede, inspiratie en 
moed. Zij is de gezegende onder de vrouwen. Haar lofzang begint met: “Mijn hart 
prijst hoog de Heer.” 
Welkom. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
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VOORBEREIDING OP HET VORMSEL (2 JUNI) 
 

o’n 20 jongeren rond de 12-jarige leeftijd bereiden zich voor op het ontvangen 
van het vormselsacrament. Op zaterdag 2 juni om 19.00 uur komt Mgr. 

Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, naar de Calixtus basiliek voor de toe-
diening van dit bijzondere sacrament. 
Deze meisjes en jongens zeggen eigenlijk dat ze keuze voor de doop, die hun 
ouders destijds maakte, een goede vinden. Door handoplegging, gebed en zalving 
met Chrisma, olie die verwijst naar Jezus Christus, worden ze gesterkt op hun 
verdere levens- en geloofsweg. 
Donderdag 16 april was er de kennismaking tussen vormheer en vormelingen in 
het Achterhuis in Neede. Enkele foto’s hiervan staan op www.stpaulusparochie.nl 
onder ‘FOTOALBUM’. 
 

 

EEN BIJZONDERE RONDLEIDING IN DE CALIXTUSBASILIEK 
 

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

die hem bouwden? Wat hen bewoog om zo’n gebouw op die plek op te richten? 
Wie de architect was? 
En als we de kerk binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn 
aangebracht? En welke verhalen er in het glas-in-lood van de vensters worden 
verteld? Wie al dat fraais vervaardigde? 
Het is de meesten van ons zo vertrouwd allemaal dat we het niet meer zien. Jan 
van der Post heeft de kerk grondig bestudeerd en wil op verzoek van de commissie 
Ontmoeting & Inspiratie belangstellenden graag deelgenoot maken van een aantal 
dingen die hij toen ontdekte. Dit keer ligt het accent op de glas-in-loodramen.  
 

U hebt daartoe de gelegenheid op maandag 18 juni om 19.30u. Vanaf 19.15u bent 
u welkom in de basiliek van Groenlo aan de Nieuwstad voor een kop koffie of thee. 
Commissie Ontmoeting & Inspiratie 
 

 

UITNODIGING VOOR DE PAULUSDAG OP 24 JUNI IN EIBERGEN 
 

este parochianen,  
Wij nodigen u uit voor de St. Paulusdag op zondag 24 juni 2018! 

 

Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulusdag , 
elk jaar in een andere geloofsgemeenschap. Dit jaar bent u van harte welkom in 
Eibergen bij de geloofsgemeenschap van de H. Mattheus. 
 

We beginnen om 10.30 uur met de Eucharistieviering. Het pastorale team zal 
voorgaan in deze Eucharistieviering en het projectkoor Laudate Dominum zal de 
zang verzorgen.  
 

U kunt zich opgeven om na de viering mee te gaan voor een kop koffie/thee met 
een broodje en voor de activiteiten. 
Na de koffie kunt u deelnemen aan een aantal van de volgende activiteiten: 
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Excursie naar het botenhuis, luisteren naar een Jambe groep tijdens een drankje, 
Skoltaro scouting groep bouwt een schommel en we kunnen een broodje bakken, 
demonstratie Glas in lood door Alwine. 
Na afloop van de activiteiten willen we, rond 14.15 uur, gezamenlijk de St. Paulus-
dag afsluiten. 
 

Graag zien wij u op zondag 24 juni in Eibergen. 
Werkgroep St. Paulusdag 
 
Wilt u z.s.m. melden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap of u 
blijft koffie drinken en of u meedoet met de activiteiten. 
Dit kunt u ook samen met uw naam en adres mailen naar st.paulusdag@gmail.com 
De uiterste aanmelddatum is 10 juni 2018. 
 
 
 
 
 
 

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

TERUGBLIK OP SOBERE MAALTIJDEN 
 

wee data, twee locaties, veertig mensen. Achterhuis en Diekgraven. 
We aten lekker en gezellig, met een minimum aan kosten en een maximum 

aan inzet van onze kok en kooksters. 
Teksten, stilte en liederen, momenten van bezinning in deze 40 dagentijd. 
Maar vooral Voedsel zo wereldwijd delen vanuit Neede naar Syrië, waar we een 
project steunden van de St. George school van de Syrisch Orthodoxe kerk. Ze 
organiseren een kamp waarin 170 vluchtelingen kinderen worden opgevangen. Dat 
we zo € 200,00 konden doneren vormt een uitdaging naar “Volgend jaar” weer ?!. 
Doet u dan ook mee? Welkom. 
Organisatie Sobere Maaltijden 
 

 
 

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING (10 MEI) 
 

p Hemelvaartsdag donderdag 10 mei a.s. zal er opnieuw een Oecumenische 
Hemelvaartviering worden gehouden. Omdat het vorig jaar zo goed bevallen 

is, dit keer weer in het buitengebied van Beltrum, bij Leo en Lies Scharenborg aan 
de Bultemansweg 4a. Misschien kunt u deze inspirerende viering opnemen in uw 
fiets- of wandelroute die dag. 
Hoe u ook komt: we beginnen om 10.30 uur en u bent van harte welkom om mee 
te vieren. Ook kinderen zijn van harte welkom. Bij het begin van de dienst zijn ze 
er bij, maar gaan dan al snel met een eigen hemelse activiteit aan de gang. 
Aan deze viering werken mee: de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen 
en de St. Paulusparochie in het bijzonder de locatie O.L.V. Tenhemelopneming 
Beltrum, de Protestantse Gemeentes van Eibergen/Rekken en Neede. 
Voorgangers zijn ds. Jan Hazeleger, pastoraal werker Henny Tuut, mw. Mia 
Heutinck, ds. Wytze Andela. Na de dienst is er koffie en krentenwegge. 
Weet u welkom!  
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████████ UUIITT  DDEE  WWEERRKKGGRROOEEPPEENN ████████ 
 

OPBRENGST VASTENACTIE 
 

De kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool en de Dr. Ariënsschool hebben samen 
het mooie bedrag van € 733,50 ingezameld voor de Vastenactie. 
In de kerk zijn ook twee collectes gehouden voor de Vastenactie: op 1 april (1e 
Paasdag) € 163,45 en op 2 april (2e Paasdag) € 70,25. En via de Vastenton 
achterin de kerk is € 400,- ingezameld. 
Dat brengt het totaal op € 1.367,20 voor de Vastenactie. 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!  

OPBRENGST ANDERE EXTRA COLLECTES 
 

21 april  € 47,85 Roepingenzondag  
TELLING AANTAL KERKGANGERS 

  

p verzoek van het KASKI is ook dit jaar in onze St. Paulusparochie tijdens 
twee weekenden het aantal kerkgangers geteld: 

Zaterdag 3 maart 19.00 uur Eucharistieviering 33 kerkgangers 
Zondag 18 maart 10.30 uur Woord- en Communieviering 46 kerkgangers  
 

 

EEN BERICHT VAN DE KLEDINGACTIE VOORJAAR 2018 
 

e inzameling van Sam's Kleding actie voor Mensen in Nood, die op 6 en 7 april 
in Neede is gehouden, heeft 550 kilo opgebracht voor Cordaid.  

Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken. 
De vrijwilligers van deze kledingactie organiseren dit najaar weer een inzameling. 
Om de actie weer te doen slagen vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding 
hiervoor te bewaren. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

MEI MARIAMAAND 
 

Als ik u volg, Maria 
dan zal ik van de goede weg niet wijken. 
Als ik aan u denk, Maria,  
dan zal ik niet verdwalen.  
Als u mij bij de hand houdt, Maria, 
dan zal ik niet vallen. 
Als u mij beschermt, Maria, 
dan heb ik niets te vrezen. 
Als u met mij gaat, Maria, 
dan is de weg naar God niet lang. 
 

(H. Bernardus, 12e eeuw) 
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PINKSTEREN IS HET FEEST VAN DE INSPIRATIE 
 

r wordt herdacht dat de leerlingen van Jezus, na de grote teleurstelling en 
schrik na Jezus' terechtstelling, de inspiratie vinden om Zijn werk voort te 

zetten, en om Zijn leer verder uit te dragen.  
 

Enige tijd nadat Jezus definitief afscheid heeft genomen van zijn 
leerlingen, ontvangen zij een enorme kracht om de leer van Jezus 
verder door te geven aan wie ervoor openstaat. 
In Bijbelse termen spreekt men van 'vervuld worden van de Heilige 
Geest'. Op afbeeldingen wordt deze inspiratie verbeeld door 
vlammen boven de hoofden van de volgelingen van Jezus. 
Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen. 
 

 

TWEE TIPS VOOR EEN DAGJE UIT 
 

Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg-Vorden 
De H. Antonius van Paduakerk is ontworpen in 1855, gebouwd in 1856 en volgende 
jaren en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard gebleven kerk van architect 
P.J.H. Cuypers, bekend geworden door de bouw van meer dan zestig kerken, maar 
ook door de bouw van onder andere het Rijksmuseum en Centraal Station in 
Amsterdam.. Het is de oudste nog bestaande Cuypers-kerk in Nederland. 
De kerk is sinds 2000 een Heiligenbeelden-museum en bezit veel devotionalia zoals 
kruisbeelden, liturgische gewaden, boekwerken en liturgische gebruiksvoorwerpen. 
Ieder jaar wordt een deel van de collectie van Henk Ensink tentoongesteld. Naast 
permanente aandacht voor het thema ‘Cuypers op de Kranenburg’ wordt jaarlijks 
een speciaal thema belicht. www.heiligenbeeldenmuseum.nl 
 

Restaurant De Biechtstoel 
Geniet van heerlijk eten tussen allerlei heilige beelden bij Restaurant De Biechtstoel 
in Groningen. www.debiechtstoel.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

██████ EEEENN  DDAAGG  NNIIEETT  GGEELLAACCHHEENN…… ██████ 
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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 
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 – mei / juni 2018 

 

KINDERNEVENDIENST OP MOEDERDAG (13 MEI) EN 
PINKSTEREN (20 MEI) 

 

Beste Jongens en Meisjes, 
 

Zondag 13 mei is het Moederdag. 
Dat vieren we ook in de kerk om 9.00u. 
Jullie hebben dan allang een lekker ontbijt voor 
jullie eigen moeder gemaakt, maar in de kerk 
gaan we het ook hebben over onze moeder in de 
hemel, Maria. 
Tijdens de viering in de kerk gaan wij naar het 
Achterhuis en gaan praten, lezen en knutselen 
over en voor onze eigen moeder en onze Moeder 
Maria in de hemel. 
 
Op zondag 20 mei om 10.30u vieren we in de kerk Pinksteren. 
We vieren dan dat Jezus na zijn Hemelvaart de apostelen Zijn Geest stuurt 
vol wijsheid en kracht. 

Net als in de viering van Pasen willen 
we samen met jullie weer naar het 
Achterhuis gaan voor de kinderneven-
dienst. 
We gaan het verhaal van Jezus samen 
verder lezen want na Pasen is er nog 
veel met Jezus gebeurd. 
Verder gaan we samen een spel spelen 

en praten over het pinksterverhaal. 
 

Beide vieringen zijn in de RK Kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede 
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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 
 
 
 


