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VERKONDIG HET EVANGELIE 
PASTORALE COLUMN OKTOBER 2018 

 

aat over de hele wereld en verkondigt het 
Evangelie aan heel de schepping (Marcus 16, 

15). Deze opdracht staat aan het eind van het 
Marcus Evangelie. In de Evangeliën is door de vier 
Evangelisten het leven van Jezus beschreven en 
wordt de opdracht aan de lezer gegeven om Zijn 
blijde boodschap door te vertellen en mensen te 
dopen in naam van de drie Ene God, Vader, Zoon 
en heilige Geest. Een mooie opdracht maar hoe 
doen we dat in onze tijd? Hoe kunnen we geraakt 
worden door de woorden van de Schrift. 
 

Het zijn barre tijden voor de Kerk. Geloof en religie 
liggen zowel van binnen de Kerk als buiten de kerk 
onder vuur. De maatschappij is kritisch en hoe 
geven we inhoud aan het gelovig leven. Hoe 
kunnen we het geloof, de Blijde Boodschap, 
doorgeven in een tijd van krimp en een steeds 
groter wordende parochie. Hier heb ik natuurlijk 
geen pasklaar antwoord op maar als je de kerkelijke 
documenten op slaat is dit een onderwerp waar al 
ruim 50 jaar aandacht voor is. We hoeven het wiel 
gelukkig niet opnieuw uit te vinden.  
In de zomervakantie heb ik het Compendium voor 
de nieuwe Evangelisatie gelezen. Dit is een uitgaven 
van kerkelijke documenten, preken en toespraken 
van de verschillende Pausen tussen 1962 en 2016. 
Tijdens het tweede Vaticaans concilie dat van 1962 
tot 1965 in Rome is gehouden was het als een 
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belangrijk onderwerp. Geloofsoverdracht. Een bekende uitspraak van de heilige 
Paus Johannes de XXIII is aggiornamento. Dat betekent, Bij de dag brengen. Open 
de ramen werd er gezegd. Deze uitspraak is volgens mij nog steeds zeer actueel.  
Wanneer de ramen en deuren open zijn kunnen we Gods Geest binnen laten 
komen kunnen we ook naar buiten om erop uit te gaan. God klopt op de deur, wij 
mogen open doen om Hem binnen te laten en wij kunnen erop uit te trekken. 
 

Het Evangelie roept ons op om erop uit te trekken en door te geven wat we 
hebben ontvangen. Je kunt je de vraag stellen welk geloof we hebben we 
ontvangen en wat en hoe geef je dat door. Dat is waar de vele documenten en 
preken over gaan.  
In de documenten worden een aantal hele duidelijke handvatten gegeven over 
geloofsoverdracht en geloofsbeleving. Het lijkt vanzelfsprekend maar je kunt alleen 
doorgeven wat je hebt ontvangen zoals de apostel Paulus al schrijft. 
 

De verschillende Pausen roepen op tot “Kerygma” de Griekse uitdrukking voor 
Eerste Verkondiging. Dit geldt niet alleen voor nieuwe gelovigen maar we blijven 
allemaal leerling van Jezus. Ons hele leven lang.  
Een volgend punt dat veelvuldig wordt aangehaald lijkt ook vanzelfsprekend maar 
vraagt veel van ons. De oproep tot het onderhouden van de unieke relatie met 
Christus die we allemaal hebben op onze eigen manier. In gebed en de ontmoeting 
met de Heer in het vieren van de sacramenten en het doen van de Werken van 
Barmhartigheid. Daarnaast worden we opgeroepen tot gemeenschap. Het geloof 
belijden, het geloof vieren en het geloof in de praktijk ten uitvoer brengen vraagt 
om gemeenschap.  
Gemeenschap met de mensen van de locatie, van de parochie, van het Bisdom en 
met de wereld kerk. Het ontmoeten van de ander met een kleine letter en een 
hoofdletter. En we mogen erop vertrouwen dat we hierin geleid worden door de 
heilige Geest. Gods Geest die we met Pinksteren hebben ontvangen.  
Nieuwe evangelisatie vraagt moed en durf om met vertrouwen naar de toekomst 
te kijken. Krachten te bundelen en de vreugde van het Evangelie te delen in onze 
mooie Achterhoek.  
Pastor R. den Hartog 
 

███████ OVERZICHT VIERINGEN ███████ 
 

  
  

31e zondag door het Jaar 
 

 3/4 nov.    Neede  Geen weekendviering   
zo 4 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
zo 4 nov 9:00 Rietmolen Viering met zang Ds. de Boer  
zo 4 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
do 8 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

  
    

  
  

32e zondag door het Jaar 
 

za 10 nov 16:00 Groenlo Gezinsviering St. Maarten Werkgroep 
za 10 nov 19:00 Eibergen Viering St. Maarten Past.werkster C. 
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Roetgerink 
zo 11 nov 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Dameskoor 
Eier-actie Voedselbank  

Pastor R. den Hartog 
 
Zie blz. 9 

zo 11 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 14 nov 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 15 nov 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 15 nov 14:00 Neede  Seniorensoos (in het 

Achterhuis) 

 

  
    

  
  

33e zondag door het Jaar 
 

za 17 nov 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 18 nov 9:00 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Past.werkster C. 
Roetgerink 

zo 18 nov 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Herenkoor 
2e collecte: Jongerenwerk 

Past.werkster C. 
Roetgerink 

zo 18 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 22 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  
    

  
  

Christus Koning 
 

za 24 nov 19:00 Neede  Caeciliafeest (Woord- 
en Communieviering) 
Dames- en Herenkoor 

Werkgroep Vieringen 
Zie ook blz. 6 
(vrijwilligersavond) 

za 24 nov 19:00 Groenlo Vormselviering Rector P. Kuipers 
zo 25 nov 10:30 Eibergen Woord en 

Communieviering 
Em. Past.werker S. 
Nagelmaeker 

zo 25 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 28 nov 

 
Neede  Redactievergadering 

Binding (kopij inleveren!) 

 

do 29 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 30 nov 14:30 Neede  Oecumenische 

gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Mw. J.MacLean (NGKV) 

  
    

  
  

1e zondag van de advent 
 

 zo 2 dec.  10:30  Neede  Kerstzang 
m.m.v. het Dames- en 
Herenkoor en de ZoZo-
mannen 

Zie ook blz. 16 

zo 2 dec 10:30 Eibergen Woord- en Comm.viering Werkgroep 
zo 2 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
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do 6 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering 8.30 u 
Aanbidding 

Pastor R. den Hartog 

  
    

  
  

2e zondag van de Advent 
 

za 8 dec 9:00 Groenlo Eucharistieviering Maria 
onbevlekt ontvangen 

Pastoor H. de Jong 

za 8 dec 19:00 Eibergen Woord- en Comm.viering Past.werker J. Droste 
za 8 dec 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 9 dec 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Herenkoor 
2e collecte: Adventsactie 

Pastoor H. de Jong 
 
Zie ook blz. 11 

zo 9 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
ma 10 dec 19:30 Neede Lezing over Advent en 

Kerst in de kunst (in het 
Achterhuis) 

Mgr. H. Woorts 
Zie blz. 11 

wo 12 dec 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 13 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

  
    

  
  

In de komende weken: 
 

  
  

3e zondag van de Advent 
 

zo 16 dec 10:30 Neede Woord en 
Communieviering 
Dameskoor 
2e collecte: Kerstpakketten 
voor minima in Berkelland 

Werkgroep Vieringen 
 
 
Zie blz. 13 

vr 21 dec 14:30 Neede  Oecumenische 
gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Mw. I. Nijland (PKN) 

 22/23 dec.    Neede  Geen weekendviering   
  

  
Kerstavond 

 

ma 24 dec 18:30 Neede  Eucharistieviering 
Dames/Heren/Kinderkoor 
2e collecte: PCI 

Pastoor H. de Jong 
Kindernevendienst 

  
  

1e Kerstdag 
 

di 25 dec 9:00 Neede  Woord- en Com.viering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: PCI 

Past.werkster C. 
Roetgerink 

  
 

  Oudejaarsdag 
 

 29/30 dec.    Neede  Geen weekendviering   
ma 31 dec 19:00 Neede  Woord en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 

Past.werkster C. 
Roetgerink 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Overleden: 
22-06 Mevr. M.G. Kamps-Veldhuis, Merelstraat 6, 82 jaar 
10-10 Dhr. F.B. ten Thije o/g Boonkkamp, Bleekenweg 42, 86 jaar 
 

Verhuisd in de parochie: 
Fam. H.J. Suters, Blikweg 7 naar Valkhof 24 
 

Gedoopt: 
14-10 Luus Roelofs, Vonderman 1 
 Kyan Meulenkamp, Henry Dunantweg 113 
  Lisa ten Vregelaar, Haaksbergen 
 
 
 
 

█████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD █████ 
 
 
 

BIJEENKOMST OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK IN NEEDE  
 

e grote zaal van het Achterhuis zat vol op maandag 8 oktober. Zo’n 60 
parochianen gaven gehoor aan de uitnodiging van de locatieraad en 

pastoraatsgroep om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk 
in Neede. 
Voorzitter Fons Kox heet iedereen van harte welkom. Deze avond is bedoeld om te 
informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Op 31 oktober zal het Paulusbestuur 
een nieuw beleidsplan presenteren. Wat daar in staat weten wij nog niet. 
Gespreksleider diaken Cor Peters leest ter bezinning een deel uit de 1e brief van de 
apostel Paulus aan de christenen in Korinthe (1Kor. 12) over de gaven van de 
geest. 
Daarna volgde een powerpoint presentatie waarin nader wordt ingegaan op de 
zorgen van de locatieraad en pastoraatsgroep. 
[1] Afnemend kerkbezoek 
Jaarlijks worden in 2 weekenden in de vastentijd het aantal kerkgangers geteld 
voor KASKI. Deze tonen een dalende lijn. Dit jaar zijn in de Paulusparochie 
gedurende 6 weekenden het aantal kerkgangers geteld. In Neede waren dat 
tijdens 5 weekendvieringen gemiddeld 85 bezoekers (incl. gemiddeld 19 koor-
leden). 
[2]  Verkleining pastoraal team 
Het pastorale team voor St. Paulus én St. Ludger (16 kerken) heeft 4,2 fte en gaat 
volgend jaar door pensionering terug naar 3,0 fte. En hoe lang kunnen we nog 
beschikken over 2 priesters…? 
[3]  Teruglopende deelname aan sacramenten 
Voor KASKI worden ook jaarlijks cijfers over doop, 1e communie, vormsel, huwelijk 
en overlijden verzameld. Ook hier zien we dalingen. In 2017 waren er geen 
dopelingen. Wie doet er dan nog de Eerste Communie over 7 jaar? Het laatste 
huwelijk was in 2012. De laatste 2 jaar waren er nog 9 uitvaarten per jaar. 
[4]  Geen nieuwe vrijwilligers 
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We zien een vergrijzing in het vrijwilligersbestand. De gemiddelde leeftijd was in 
2011 63 jaar en nu 69 jaar. De laatste 7 jaar is het aantal vrijwilligers met bijna 
20% gedaald. Vrijwilligers zijn onmisbaar en bepalen de vitaliteit. We worden 
kwetsbaar omdat er nauwelijks opvolgers zijn. We zien bij de sacramenten (doop, 
eerste communie en vormsel) bepaalde taken noodgedwongen verschuiven van 
locatieniveau naar parochieniveau. 
[5]  Jaarlijkse financiën 
De laatste jaren had onze locatie negatieve financiële resultaten. De oudste 
parochianen dragen relatief het meeste bij aan de Actie Kerkbalans. De inkomsten 
uit de Actie Kerkbalans staan daardoor de komende jaren (verder) onder druk. 
 

De locatieraad heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor een aantal punten: 
de Werkgroep Vieringen is extra ingezet voor een goed aanbod aan vieringen, er 
zijn kindervieringen en kindernevendiensten georganiseerd, er is zoveel mogelijk  

bezuinigd en er is ingezet op diaconie (o.a. inloophuis). 
 

De aanwezigen herkennen de genoemde zorgen heel duidelijk. Deze spelen ook in 
andere kerken en ook in het verenigingsleven. Er wordt opgemerkt dat in kleine 
groepen een grote spiritualiteit kan zijn. Op scholen wordt nauwelijks nog 
aandacht besteed aan het geloof. Pastores gaan ook niet meer naar de scholen. 
Geloofsopvoeding begint in het gezin. De kerk kan ondersteunen. 
Hoe kunnen we inspelen op de ontwikkelingen? Door samenwerken in/aan 
“Paulus-Noord” (Eibergen – Neede – Rekken – Rietmolen)? 
 

Diaken Cor Peters deelt post-it’s uit waarop de aanwezigen hun reactie kunnen 
geven op twee vragen: (1) Hoe blijven we lokaal geloofsgemeenschap: wat blijven 
we hier in Neede doen? (2) Wat kun jij bijdragen aan de toekomst van de 
geloofsgemeenschap? Welke talenten ga je inzetten?  
De uitkomsten zijn verzameld en kort besproken. 
 

Het was goed om op deze avond de zorgen over de toekomst te delen. Als locatie-
raad en pastoraatsgroep wisten we niet welke opkomst we konden verwachten. 
Natuurlijk kunnen we discussiëren over de opkomst, maar het was een goede 
start. Via Binding en de parochiewebsite kunnen de andere parochianen zich ook 
laten informeren. 
 

Zoals aangegeven wordt op 31 oktober het nieuwe beleidsplan voor de St. Paulus-
parochie gepresenteerd aan de locatieraden en pastoraatsgroepen. Dat schept 
hopelijk meer duidelijkheid over de koers die gevaren wordt. 
We organiseren een vervolgbijeenkomst voor alle parochianen van Neede op 
maandag 14 januari 2019. Komt u dan ook (weer)? 

  
 

VRIJWILLIGERSAVOND NA DE CAECILIAVIERING (24 NOV.) 
 

aterdagavond 24 november 2018 vieren we in de kerk de jaarlijkse Caecilia-
viering. Hierin staan onze vrijwilligers centraal. 

Elke drie jaar organiseren we bovendien voor onze vrijwilligers met hun partners 
een feestelijke middag/avond, als een blijk van waardering voor de inzet voor onze 

Z 
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parochie. Na de viering op zaterdagavond 24 november (dit jaar een Woord- en 
Communieviering verzorgd door de Werkgroep Vieringen), die in de kerk begint om 
19.00 uur zijn we welkom bij café-restaurant “De Olde Mölle”, waar een gezellige 
voorstelling volgt van EntrActe uit Lochem welke bestaat uit Elly Janssen en Nini 
Derlagen. Ook krijgt u hier een aantal consumpties aangeboden. We verwachten 
tussen 22.30 en 23.00 uur deze feestelijke avond af te sluiten. 
Voor deze avond ontvangen de vrijwilligers deze keer geen persoonlijke uitnodi-
ging. Dus bent u vrijwilliger, dan kunt zich (graag uiterlijk zondag 18 november) 
zelf aanmelden voor deelname aan deze avond bij het locatiesecretariaat (tel: 
0545-286835) of via een mailtje naar locatieraadneede@stpaulusparochie.nl. 
Uiteraard is uw partner ook van harte uitgenodigd! 
 
 
 
 

███ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ███ 
 
 
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

ieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 septem-
ber 2018 en een extra overleg op 20 september 2018: 

 

Pastoraal Team 
Het Pastorale Beleidsplan is klaar. 
 

Bestuur 
Bestuurssamenstelling: er zijn helaas geen ontwikkelingen. Een brainstormbijeen-
komst hierover staat gepland voor 29 september 2018.  
Het bestuur is bezig het Bestuurlijke Beleidsplan vast te stellen.  
Het bestuur gaat zich t.z.t. zich nog beraden op welke wijze de jaarlijkse Paulusdag 
een vervolg krijgt. 
In het kader van de wet op de Privacy (AVG) wordt bekeken of de samenwerkings-
overeenkomsten met digitale datadienstverleners voldoen: loopt.  
Er zijn 2 Willibrord-onderscheidingen aangevraagd die binnenkort worden uit-
gereikt. 
Voor nieuwe vrijwilligers die met kinderen werken is zoals voorgeschreven een 
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) aangevraagd.  
De organisatie voor de Passie 2019 is gestart. De Passie-organisatie komt nog met 
plannen over de uitvoering. 
 

Locaties 
Rietmolen: het is nog niet gelukt om een afspraak te maken met de locatieraad om 
een aantal zaken die daar spelen te bespreken.  
Neede: de locatieraad heeft op 8 oktober een bijeenkomst voor de parochianen in 
Neede belegd om van gedachten te wisselen over de uitdagingen waarvoor ze zich 
gesteld zien staan. 
 

Personeel 
De aanstelling van een nieuwe organist voor het koor Rietmolen is rond. 
 

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur 
Op 18 september is er een overleg met de bestuurscommissie gepland. 
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Centraal Secretariaat 
Op 5 september is er een secretariatenoverleg geweest met alle secretariaten van 
beide parochies. Dit was een zinvolle bijeenkomst. 
 

Financiën 
Het format voor de begroting van 2019 is binnen. Het bestuur geeft de algemene 
kosten aan waarna elke locaties gevraagd wordt om hun begrotingswensen aan te 
leveren. De locaties moeten hun deel aanleveren vóór 1-11-2018.  
Op 23 oktober is het halfjaarlijkse overleg van locatievoorzitters en budgethouders 
met het bestuur. 
Invoering nieuwe automatisering parochies (NAP): op 25 september gaan diverse 
betrokkenen namens onze parochie naar Zwolle voor een informatiebijeenkomst. 
 

Gebouwen 
Eibergen: Diverse bomen rondom de kerk en pastorie hebben groot onderhoud 
nodig. Hiervoor is toestemming verleend.  
Groenlo: De geluidsinstallatie in de basiliek is sterk verbeterd. Er moet nog her en 
der wat bijgesteld worden. De stormschade aan De Bron wordt spoedig hersteld. 
Afrekening van netwerkkosten loopt nog. De klokken in de toren vereisen een 
reparatie. Gezien het gewicht ervan moet dit professioneel uitbesteed worden.  
Rietmolen: De klokkenstoel in de toren is slechter dan verwacht. Reparatie is 
goedgekeurd. Het licht en geluid in de kerk is besproken inclusief advies hoe 
verder te gaan.  
Beltrum: Er heeft een mooi artikel in de krant gestaan over de restauratie van de 
muurschilderingen. De huidige huurder van de pastorie vertrekt binnenkort. Er is 
contact met een mogelijke nieuwe huurder. De klepel van de kerkklokken moeten 
gerepareerd worden. Reparatie daarvan is goedgekeurd. De grond onder een 
speeltuin is van de parochie. Er moet een nieuw contract komen om aansprakelijk-
heid uit te sluiten.  
Lievelde: Er wordt een machtiging aangevraagd bij het Bisdom om de sacristie bij 
de tijd te brengen. De reparatie van voegwerk is goedgekeurd. 
 

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 20 november 2018.  
 
 

TERUGBLIKJE BEDEVAART KEVELAER OP 8 SEPTEMBER  
 

oen ik in september 2007 werd benoemd tot pastoor in Haaksbergen en 
omgeving, kreeg ik al snel het verzoek om geestelijk adviseur, “directeur” 

volgens de statuten, te worden van de Haaksbergse Processie Kevelaer. 
Dit eerbiedwaardige Broederschap bestaat al 118 jaar. Zolang worden er vanuit 
onze regio al bedevaarten georganiseerd naar Kevelaer, waar Maria vereerd wordt 
onder de titel “Troosteres van de Bedroefden”. Toen ik in 2011 naar de St. 
Paulusparochie kwam werd het beroep op mij uitgebracht om aan te blijven als 
adviseur. Immers, de vier noordelijke locaties van deze parochie: Rietmolen, 
Rekken, Neede en Eibergen zijn vanouds verbonden met “De Haaksbergse” en 
kent elk een eigen broedermeester of broedermeesteres. 

T 
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De laatste vijf jaar fiets ik in september, op de heenweg, met een kleine groep – 
dit jaar 12 personen - de grote groep van pelgrims één dag vooruit. Vanaf Groenlo 
is het 80 km fietsen, vanaf Haaksbergen zo’n 100 km. Aangekomen in Kevelaer 
overnachten we daar en op de zaterdag arriveren de twee bussen met pelgrims.  
Waarom gaan mensen op bedevaart? Wat doet de weg? 
De beweegredenen zijn divers. Tijdens de pelgrimage krijg je gelegenheid om na 
te denken over je leven en je geloof. Of je neemt een beetje afstand van een druk 
bestaan. Eén of twee dagen weg uit je vertrouwde omgeving om te overdenken, 
inspiratie te verkrijgen of om andere mensen te ontmoeten. Wat mij opvalt, tijdens 
de fietstocht en het verblijf in Kevelaer is hoe gemakkelijk mensen zich openen, 
vertellen over hun wel en wee, hun verdriet, hun falen of dankbaarheid. Soms 
doen pelgrims een diepe ervaring op tijdens hun bedevaart. Zowel tussen God en 
mens als tussen mensen onderling kan er heel veel gebeuren tijdens een 
bedevaart. 
Dit jaar op 8 september, feestdag van Maria´s Geboorte, mochten we weer de 
heilige Eucharistie vieren en bidden voor de meegenomen intenties. Bij het altaar 
van de basiliek bevond zich de schrijn met relieken van de heilige Bernadette 
Soubirous. Dit verklaarde dat het extra druk was in Kevelaer.  
Maria´s Geboorte wordt gevierd negen maanden na het hoogfeest van haar 
Onbevlekte Ontvangenis. In 1858 maakte Maria zich als zodanig bekend aan de 
kleine Bernadette bij de grot in Lourdes. Heel bijzonder! De viering werd 
ondersteund met zang van het middenkoor “Pablo” uit Haaksbergen, onder leiding 
van Mariëtte Waanders. Het klonk schitterend in de goed gevulde basiliek, waar 
inmiddels steeds meer mensen zich aansloten voor de Nederlandstalige viering die 
ik mocht celebreren. Naast de grote Kruisweg in het park en het Heilig Lof was er 
voldoende gelegenheid voor een eigen bezinningsmomenten: biechtgelegenheid, 
aanbidding van het Heilig Sacrament en om te winkelen en een terrasje te pakken. 
Het zonnetje liet ons niet in de steek en verwarmde ons als gulle glimlach van 
boven. 
Op bedevaart gaan.. Het maakt mij dankbaar en geeft mij veel inspiratie en kracht. 
Pastoor H. de Jong   
 
 

ST. MAARTEN, EIERACTIE 10 EN 11 NOVEMBER 2018  
 

l een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de Voedselbank. 
Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en wel in het weekend van 10 

en 11 november. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een 
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes 
voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan 
vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij 
kopen voor dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. 

De voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het algemeen weinig 
eieren worden aangeboden voor de wekelijkse pakketten. Bij voorbaat dank. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus  
 
 

A 
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FILMAVOND IN REKKEN OP 12 NOVEMBER  
 

e commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert 
een filmavond op maandag 12 november in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te 

Rekken. We gaan kijken naar de film ‘Wild’. 
Wild is een Amerikaanse biografische film uit 2014 onder regie van Jean-Marc 
Vallée. De film is gebaseerd op het boek Wild: From Lost to Found on the Pacific 
Crest Trail (Nederlands: Wild: Over jezelf verliezen en terugvinden en 1700 
kilometer hiken) van Cheryl Strayed en ging in première op 29 augustus 2014 op 
het Telluride Film Festival. 
 

Acadamy Award winnares Reese Witherspoon speelt de hoofdrol in WILD, een waargebeurd 
en inspirerend verhaal. Cheryl Strayed neemt, na jaren van roekeloos gedrag en de dood 
van haar moeder (Laura Dern), een impulsieve beslissing om helemaal alleen aan een 
1700km voettocht over de Pacific Crest Trail te beginnen. Zonder enige ervaring en 
voorbereiding begint ze aan deze reis. Onderweg ontmoet ze bijzondere mensen, waaronder 
de aantrekkelijke Jonathan (Michiel Huisman), die zorgen voor veel zelfreflexie voor Cheryl. 
WILD is een bijzonder avontuur vol met zelfontdekking en verlossing. 
 

Wij hopen u op maandag 12 november 2018 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 21.30u, daarna is er gelegenheid voor een tweede kopje koffie of thee en 
zullen we nog over de film napraten. De avond wordt rond 22.15u afgesloten. 
Ter bestrijding van de kosten van deze avond vragen wij een vrije gift.  
 
 

CURSUS KUNST VAN HENRI MATISSE  
 

k streef ernaar kunst te scheppen die voor iedereen te begrijpen is.” Henri 
Matisse creëert een aangenaam toegankelijke wereld en raakt tegelijk aan de 

diepere lagen van het leven. Hij zoekt evenwicht en zuiverheid, een kunst die niet 
onrustig maakt en verwart. Hij wil het liefst dat vermoeide, overspannen en 
gebroken mensen in zijn schilderijen rust en vrede vinden.  
 

In vijf bijeenkomsten kijken we naar de rijke variëteit van de kunst van Matisse. 
Op elke samenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en 
vervolgens onze impressies delen met elkaar. Na de pauze kijken we naar andere 
kunstwerken van de kunstenaar om hem in zijn ontwikkeling te volgen, om het 
eerste beeld aan te vullen of juist een contrast op te roepen. Soms zal er een 
gedicht of muziek klinken, hetgeen een ander licht werpt op de beeldende kunst. 
Het kijken naar de kunst is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is 
waardevol. 
Na afloop van elke bijeenkomst ontvangt ieder digitaal enige informatieve leesstof 
en de titels van de getoonde kunstwerken, die ieder zelf op internet kan opzoeken. 
 

De thema’s die aan bod komen zijn: (1) je bestemming vinden (2) ruimte in kleur 
en vorm (3) dansend door het leven (4) (n)iets om het lijf en (5) in eenvoud zijn 
 

De cursus wordt gegeven door pastor Carla Roetgerink en vindt plaats op 
donderdagavonden: 15 november – 13 december – 17 januari – 14 februari – 14 
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maart, van 19.30 uur tot 22.00 uur in een bovenzaal van het parochiesecretariaat, 
Nieuwstad 12, te Groenlo. Deelname aan de cursus kost € 25,-. 
Opgave uiterlijk vrijdag 9 november bij Peter Müller, bij voorkeur via 
pjamueller@gmail.com of per telefoon: 0544 463045. 
 

Slotdag kapel van Henri Matisse 
Ter afsluiting van de cursus is op 9 april een kloosterdag om stil te staan bij beel-
den uit de Chapelle du Rosaire in Vence (Zuid-Frankrijk). In deze kapel komt alle 
creativiteit van Henri Matisse samen: lichtende eenvoud in ruimte, vorm en kleur.   
 
 

ADVENT EN KERSTMIS IN DE KUNST (10 DEC.)  
 

nder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. 
Paulusparochie op maandag 10 december een avond in het Achterhuis, 

Borculoseweg 43, in Neede. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of 
thee. De avond begint om 19.30 uur. 
Mgr. drs. Herman Woorts, zal de ontwikkeling schetsen hoe vanaf de 3e eeuw tot 
heden Gods menswording in Jezus in beeld is gebracht, zowel in het christelijke 
Westen als in het Oosten. Hij richt zich vooral op hoe en waarom ons geloof 
verbeeld is zoals het verbeeld is. 
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan 
priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en iconografie’.  
 
 

ADVENTSACTIE STEUNT KWESTBARE VROUWEN UIT BURKINA FASO  
 

eel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en 
trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus 

van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de congregatie OLV 
van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest 
alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een 
kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun 
kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding. 
 

Van opleiding naar werk 
Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering, 
koken en banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computerlessen 
en Frans, de officiële voertaal in het land. Veel vrouwen spreken deze taal namelijk 
niet. De cursisten hebben hier zelf om gevraagd, omdat het hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroot. Zeker de helft van de cursisten vindt direct na de opleiding 
een fatsoenlijke baan. Aangezien de cursisten gemiddeld vijf familieleden 
onderhouden, is het aantal mensen dat hiervan profiteert veel groter. Adventsactie 
draagt bij in de kosten van de opleiding en de maaltijden voor de cursisten. 
 

Bedrijfje starten met microkrediet 
Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de cursisten om werk te vinden. Er 
is echter ook een groep vrouwen voor wie dit, vanwege familieverplichtingen, niet 
mogelijk is. Zij zouden liever een eigen bedrijfje opzetten, maar hebben daarvoor 
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niet de financiële middelen. Daarom is voor komend jaar, met hulp van 
Adventsactie, een plan opgesteld om microkredieten te verlenen. Hiervoor is een 
groep van 10 vrouwen of groepen vrouwen geselecteerd, die zijn geslaagd voor de 
opleiding. Zij krijgen les in financiën en leren hoe je een bedrijfsplan opzet en een 
mogelijk afzetgebied in kaart brengt. Daarna maken ze zelf een bedrijfsplan. Alleen 
haalbare plannen komen in aanmerking voor een microkrediet – maximaal 300 
euro. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het 
terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere 
vrouwen. 
 

Kinderopvang voor werkende en lerende moeders 
In de kinderopvang en kleuterschool van de zusters is plaats voor 19 baby’s en 55 
kleuters. Ze krijgen zorg en gezonde voeding; de kleuters volgen voorschoolse 
educatie om ze voor te bereiden op school. Voor de vrouwen die werken of een 
opleiding volgen en die geen opvang kunnen betalen, is dit een uitkomst. Ze weten 
zeker dat hun kinderen in goede handen zijn. Dit jaar maakt Adventsactie de 
plaatsing mogelijk van nog eens 15 kinderen van arme, kwetsbare alleenstaande 
moeders. Op deze manier draagt de kinderopvang bij aan de economische 
zelfstandigheid van de vrouwen. 
 

Rechten van vrouwen en kinderen 
Gebrekkige kennis van de rechten van vrouwen en kinderen draagt bij aan het in 
stand houden van hun armoede en uitbuiting. Daarom wordt dit jaar gestart met 
activiteiten om de hele gemeenschap te hierin te scholen, ook mannen en jongens. 
Onder andere over kindhuwelijken. Iedereen moet zich bewust worden van de 
belangrijke rol die vrouwen spelen in de gemeenschap en van hun rechten. 
Steun de Adventsactie met een gift tijdens de 2e collecte in Neede op 
zondag 9 december om 9.00 uur.  
 

██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 
 
 
 

KERSTACTIE: NOG STEEDS NIET OVERBODIG 
 

ellicht heeft u ook de serie artikelen gelezen die deze zomer in “Achterhoek 
Nieuws” verschenen over armoede? Die maakte nog eens duidelijk dat, ook 

nu het economisch herstel zich doorzet, er toch nog steeds veel huishoudens zijn 
die het financieel moeilijk hebben. Ook in onze gemeente Berkelland. 
 

Namens de kerken in Berkelland willen we hen een hart onder de riem steken 
middels een levensmiddelenpakket in december. Hiervoor werken we samen met 
de Sociale Dienst, de stichting Schuldhulp Op Maat en de Voedselbank. Zij 
informeren hun cliënten over de mogelijkheid om bij onze stichting een pakket aan 
te vragen. Vorig jaar deden dit 270 gezinnen en 185 alleengaanden. De totale 
kosten vorig jaar waren ruim € 17.800,-. 
 

Wij zijn er ons terdege van bewust dat we zo niet alle huishoudens in Berkelland 
bereiken die met heel weinig geld moeten rondkomen. We denken aan mensen die 
een uitkering via het UWV ontvangen (bijv. WIA) of van slechts een AOW-uitkering 

W 
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moeten rondkomen. Hoe graag we óók hen zouden willen helpen, financieel en 
logistiek is dat helaas niet haalbaar. 
 

Met zo’n twintig enthousiaste vrijwilligers organiseren we de jaarlijkse Kerstactie. 
Begin september kwamen we voor het eerst weer bijeen. Er was al het nodige 
voorwerk gedaan zoals overleg met de supermarkt over de inhoud van de 
pakketten en de Sociale Dienst was al bezocht voor het maken van goede 
afspraken. Vol goede moed gaan we weer aan de slag. Dankbaar dat we dit 
mogen organiseren en tegelijk ook schrijnend dat een Kerstactie nog steeds nodig 
is in zo’n welvarend land als Nederland. 
 

Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in 
december blij maken. Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 
t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. 
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl. 
 

Gerard Bartels (lid namens de RK Kerk Neede) 
 

  
 
 

BEZINNEND OP WEG NAAR KERST  
 

ngelen lopen op kousenvoeten, je hebt stilte nodig om ze te kunnen 
opmerken”. Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak 

bij in. Even stilvallen om een beeld, woord of gedachte op je in te laten werken 
kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. 
Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven. 
 

In de Adventstijd, van 2 december tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage 
en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende 
tekst aanreiken. 
Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf Apostelen en  
Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken. 
 

Wilt u deze mails ontvangen? 
Geef u dan op bij Freek ten Berge; e-mailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com  
Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen al heeft gekregen, hoeft zich 
niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan vanzelf bericht van ons. 
 

Hebt u geen een computer / e-mailadres? 
Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en 
voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en adres 
doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?  
 

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!   
Een hartelijke en inspirerende groet van  
Marga Engelage (pastoraal werker) en ds. Eveline Struijk 
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████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

16 september €  125,75 Pax       (tijdens Oecumenische Vredesdienst) 
29 september €  98,25 Pax 
14 oktober € 97,05 Slachtoffers van natuurramp in Sulawesi  
 

RESULTAAT SAM'S KLEDINGACTIE 
 

e kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 5 en 
6 oktober Neede is gehouden, heeft 400 kilo kleding opgebracht. Sam's 

Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 
 

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

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

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

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

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

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

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De kalender kost € 
7,25 en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). 
U kunt de kalender bestellen bij: 
Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede,  0545-291637 
 
 
 

We worden alleen maar verdrietig als vrienden verdwijnen en sterven moeten… 
Laat ons toch geen jaargetijden overslaan 

Laat ons toch gulzig drinken van de vriendschap die ons nog gegeven is 
en dankbaar zijn voor elk moment dat achteraf bezien 

een stukje eeuwigheid in zich zal dragen 
 

Antoon Hosté 
Uit: Gerarduskalender 4 november 2018 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

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  
Carla Roetgerink (pastoraal werker)  
  06 – 2073 9564  pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com  
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 10.00-12.00 uur in Het Achterhuis 
 

Locatieraad Neede ( locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Fons Kox Es 42-03  0545-286318 
Secretaris vacant 
Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17  06-22852326 
   7478 DB Diepenheim 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39  0545-294044 
 

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

█████████ VAN DE REDACTIE █████████ 
 
 
 
 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 
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 
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MUZIEK- EN ZANGCONCERT OP ZONDAG 2 DECEMBER 
  

p zondagmorgen 2 december, eerste adventsweekend voor Kerst, verzorgt 
het Dames- en Herenkoor samen met de band de ‘ZoZo Mannen’ een 

muzikale ochtend in onze kerk. Het Dames - en Herenkoor en de ZoZo Mannen 
zullen afwisselend meerstemmige muziek en zang ten gehore brengen. 
De band bestaat uit 5 amateurmuzikanten, die zichzelf begeleiden met twee 
akoestische gitaren, bas en slagwerk. Zij staan bekend om hun meerstemmige en 
rustige repertoire. Zij brengen een scala aan nummers ten gehore, o.a. Sound of 
Silence van Simon en Garfunkel, HalleluJa Jef Buckly en ’t Hef nog nooit zo donker 
wes of het wot wal weer lech, van Ede Staal, die bij menigeen van u bekend zullen 
zijn, waaronder ook diverse kerstnummers, o.a. Silent Nicht, Jingle Bell, Holly Night 
(Gewijde Nacht). Hierbij worden zij ondersteund door het Dames - en Herenkoor. 
In de afgelopen weken is er veel gerepeteerd door de Band en de Koren en met 
veel enthousiasme. Samen zien ze er naar uit om u een mooie zondagmorgen te 
mogen bieden. 
Het concert begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. De kerk is om 
10.00 uur open. De entree is gratis. Om de kosten voor deze morgen te kunnen 
dragen vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.  
Wij hopen u zondag 2 december te mogen begroeten, en dat u mag genieten van 
deze muzikale bijeenkomst. 
Fons Kox 
 

ANDERE DATA OM ALVAST TE NOTEREN 
 

Maandag 12 november, 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
 Filmavond in het “Los Hoes” in Rekken 
Zaterdag 24 november, 19.00 uur: 
 Caeciliaviering in de kerk met daarna de vrijwilligersavond in De Olde Mölle 
Zaterdag 22 december, 19.30 uur 
 Oecumenische kerstsamenzang in de Grote Kerk 
Maandag 14 januari 2019, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur): 
 2e bijeenkomst over de toekomst van de geloofsgemeenschap Neede 
 

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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