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 56e jaargang, no. 7.  december 2018 / januari 2019 
 

 
  

NOSTALGIE 
PASTORALE COLUMN DECEMBER 2018 

 

oen ik onlangs in Vragender kwam, hoorde ik 
het lied van “Het Dorp” van Wim Sonneveld. 

“Het dorp, …. ik weet nog hoe het was ….”. De 
koster had vóór de viering een cd opgezet waarop 
dit lied tussen Marialiedjes bleek te staan. 
Wanneer je de tekst van dit lied door je heen laat 
gaan voel je een zeker heimwee naar de tijd waarin 
alles overzichtelijk was, mensen elkaar kenden en 
het leven aandachtiger en hechter met elkaar werd 
beleefd. 
Oudere parochianen vertellen me vaak over de 
parochie van vroeger. De pastoor had één kerk, 
legde zijn huisbezoeken af, er waren kapelaans die 
hem hielpen, zij kenden de families en verbindingen 
en bijna iedereen was op de een of andere manier 
betrokken bij de Kerk. De Kerk, die een rol van 
betekenis had in de samenleving. Met de Kerk werd 
rekening gehouden. 
Kort geleden werden de resultaten gepubliceerd van 
het zoveelste onderzoek naar geloof en geloofs-
beleving in Nederland. Krimp alom.  
“Gefeliciteerd!” zei Jeroen Pauw toen in diens talk-
show Klaas Dijkhoff aanschoof om zijn uittreding uit 
de RKK toe te lichten. Dat is zoals het nu is. 
Niet alleen het dorp, ook in de kerk zijn 
vanzelfsprekendheden weggevallen. Geloven doen 
velen zélf wel en zoeken dit niet, misschien nog op 
een scharniermoment in hun leven na, in een 

T 
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gemeenschap van gelovigen. Zij maken hun eigen keuzes: “geloof ja, kerk nee”, of 
“ik heb mijn eigen geloof”. En dat is ieders goed recht. 
 

We komen uit een tijdperk waarin bijna iedereen zich tot het christendom 
bekende. De Kerk was oppermachtig. Soms uit een hang naar macht en invloed, 
maar vaker uit een oprechte zorg voor het heil en het welzijn van mensen. Laten 
we niet vergeten wat die Kerk in het verleden allemaal tot stand heeft gebracht en 
nog steeds doet. Nu het anders is geworden kunnen we rouwig zijn over de 
situatie waarin wij ons bevinden. Of niet.  
 

De boodschap die we uit mogen dragen blijft onveranderd en is een bron van 
vreugde en heil. Ook al wordt ons getal minder en nemen we afscheid van een 
vertrouwd verleden: gelovigen blijven geroepen worden om ‘zout’ en ‘licht’ te zijn 
in de wereld (Mattheus 5, 13). De Kerk, kleiner in omvang, moet weer het gist in 
het deeg worden, het zout in de pap. Zij is ooit héél klein begonnen en stond open 
naar de wereld om daar een bijdrage te leveren aan het Koninkrijk van God dat 
door Jezus werd verkondigd. 
Haar weg is nooit een aaneenschakeling van successen is geweest. Hoogte- en 
dieptepunten zijn haar deel geworden. Schandalen ook. 
 

Laten wij, met Kerstmis en een heel nieuw jaar voor ons, niet bij de pakken 
neerzitten, maar juist nu in beweging komen en bezig blijven, vanuit onze eigen 
verantwoordelijkheid, met de goede dingen. Schroom niet om over je geloof, over 
Wie je bezielt en wat je gaande houdt te spreken!  
 

Tweeduizend jaar geleden ging in een dreigende wereld en in een donkere nacht 
de hemel open en kwam ons Heil ter wereld. Jezus, het Kind van Bethlehem is 
Gods antwoord op ons hopen. In die donkere wereld kwam het Licht, het teken 
van Gods redding. Dat Licht is altijd met mensen mee blijven gaan. Dat Licht heeft 
de weg gewezen. Om Hem gaat het! 
 

Ook Kerstmis roept nostalgische gevoelens in ons wakker. Denkend aan vroeger, 
toen alles toch anders was …? “Iedere tijd”, zo zegt Prediker “heeft zijn eigen 
dingen en voor alles is er een juist moment” (Prediker 3). Daar zorgt God voor. 
Alleen, wij kunnen dat niet begrijpen. 
Proberen vast te houden aan wat is geweest, is geen optie door de veranderingen 
die zichtbaar worden. Krimp hoeft geen kramp te worden!  
Gods Geest is het die altijd waait en ons inspireert en in beweging zet om te 
blijven bouwen aan de Kerk van de Heer.  
 

Ik hoop dat we als St. Paulusparochie, in de hectische tijd die we doormaken, 
elkaar vasthouden. Dat we het geloof en verbondenheid hoog houden en bereid 
zijn om ook in 2019 onze beste krachten te geven aan de Heer en Zijn Kerk. Niet 
omwille van de nostalgie, maar vanuit een levend geloof. 
 

Namens het pastorale team en het parochiebestuur wens ik u en jou een Zalig 
Kerstmis toe en een Gezegend Nieuwjaar! 
Pastoor H.A.M. de Jong 
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███████ OVERZICHT VIERINGEN ███████ 
 

      3e zondag van de Advent   
za 15 dec 19:00 Eibergen Vesperdienst Herenkoor 
zo 16 dec 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 
Dameskoor 
2e collecte: Kerstpakketten 
voor de minima in 
Berkelland 

Werkgroep 
 
 
Zie blz. 12 

zo 16 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 20 dec 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 20 dec 14:00 Neede  Kerstmiddag Seniorensoos 

(Achterhuis) 
Zie blz. 13 

vr 21 dec 14:30 Neede  Oecumenische 
Gebedsdienst voor 
Ouderen, Kerstviering 
(Grote Kerk) 

Mw. Ineke Nijland 
(PKN) 

  
    

  
  

4e zondag van de Advent 
 

za 22 dec 19:30 Neede  Oecumenische 
Volkskerstzang in de 
Grote Kerk 

Zie blz. 13 

zo 23 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 23 dec 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 23 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  
  

Kerstavond 
 

ma 24 dec 17:00 Groenlo Kindje Wiegen Werkgroep 
ma 24 dec 18:30 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor en 
gelegenheidskinderkoor 
Kindernevendienst 
2e collecte: PCI 

Pastoor H. de Jong 

ma 24 dec 18:30 Eibergen Gezinsviering Werkgroep 
ma 24 dec 18:30 Rietmolen Kindje wiegen Werkgroep 
ma 24 dec 20:15 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
ma 24 dec 20:30 Groenlo Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
ma 24 dec 22:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  
  

1e Kerstdag 
 

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

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 
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di 25 dec 9:00 Rietmolen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

di 25 dec 10:30 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

di 25 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
  

  
2e Kerstdag 

 

wo 26 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  

    

  
  

Feest H Familie 
 

za 29 dec 19:00 Eibergen Vesperdienst Herenkoor 
za 29 dec 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 30 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

  
  

Oudjaarsdag 
 

ma 31 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
ma 31 dec 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
ma 31 dec 19:00 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 

Werkgroep Vieringen 

  
  

Nieuwjaarsdag 
 

di 1 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 3 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

  
    

  
  

Openbaring des Heren 
 

za 5 jan 19:00 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

  
  

Driekoningen 
 

zo 6 jan 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Herenkoor 

Werkgroep 

zo 6 jan 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 6 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 9 jan 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 9 jan 

 
Neede  Redactievergadering 

Binding (kopij inleveren!) 

 

do 10 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
  

    

  
  

Doopsel van Christus 
 

za 12 jan 19:00 Eibergen Taizé viering Werkgroep 
zo 13 jan 9:00 Neede  Eucharistieviering / 1e 

H. Communieviering 
Dameskoor 

Pastor R. den Hartog 
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zo 13 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering / 1e H. 
Communieviering 

Pastor R. den Hartog 

ma 14 jan 20:00 Neede  Tweede parochieavond 
over de toekomst van de 
kerk in Neede (Achterhuis) 

Zie blz. 7 

wo 17 jan 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 18 jan 14:00 Neede  Seniorensoos (Achterhuis) 

 

  
    

  
  

2e zondag door het jaar 
 

za 19 jan 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 20 jan 9:00 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
em. Pastoraal werker 
S. Nagelmaeker 

zo 20 jan 10:00 Groenlo Oecumenische viering 
(Oude Calixtus) 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

zo 20 jan 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Herenkoor 

Werkgroep Vieringen 

zo 20 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 24 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 25 jan 14:30 Neede  Oecumenische 

Gebedsdienst voor 
Ouderen (Grote Kerk) 

Ds. Kees van Beek 
(GKV) 

  
    

  
  

In de komende weken: 
 

  
  

3e zondag door het jaar 
 

zo 27 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 27 jan 10:00 Neede  Oecumenische dienst 

(Grote Kerk) 
Ds. J. Lieftink 

zo 27 jan 10:00 Eibergen Oecumenische viering Pastoraal werkster C. 
Roetgerink en Ds. J. 
Struijk 

do 31 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 
 

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Vertrokken: 
Mevr. H.J.F. Rensing-Stoverink, Gosselinkweg 28 naar Borculo 
 
 
 
 

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

TERUGBLIK OP DE CAECILIAVIERING  
 

p zaterdag 24 november werd in onze Caeciliakerk het kerkelijk jaar 
afgesloten met het feest van Christus Koning. O 
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Omdat 22 november de gedenkdag is van de Heilige Caecilia (patrones van 
muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers) en onze kerk 
naar haar is vernoemd, werden in die viering ook de vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. 
 

Dit jaar is het koor Diapason gestopt. Ze hebben hun laatste viering gezongen op 
13 januari. Mariël Stokkers is gestopt als lid van de doopwerkgroep. Annie 
Haarman is gestopt bij de Werkgroep Vieringen. Deze werkgroep is uitgebreid met 
Ery Bolster, Fons Kox en Simone Meijerink. Annie Klein Nijenhuis is gestopt als lid 
van de werkgroep Avondwake en Uitvaart. Jo Bemthuis is gestopt als lid van het 
locatiesecretariaat. De klussengroep is versterkt met Arjan Tankink. Rudy van 
Noord is gestopt als gastvrouw bij het Inloophuis Neede. Deze werkgroep mocht 
Annie Thuinte begroeten als nieuw lid. Bij de Seniorensoos is Josefien Emaus 
gestopt. 
 

Dit jaar werden drie koorjubilarissen gehuldigd: Siny Wolterink (40 jaar lid van het 
Dameskoor), Gerard Bolster (40 jaar lid van het Herenkoor) en Henny ten Brinke 
(50 jaar lid van het Herenkoor). Graag sluiten we ons aan bij de wens van de 
Gregoriusvereniging dat zij zich nog maar lang verdienstelijk mogen maken voor 
de kerkmuziek. 
 

Zo’n 50 vrijwilligers en partners bezochten aansluitend de dank-je-wel avond in 
café-restaurant De Olde Mölle.  
 

TERUGBLIK OP VRIJWILLIGERSAVOND 24 NOVEMBER 
 

lke 3 jaar wordt er voor de vrijwilligers van onze locatie in Neede als dank iets 
speciaals georganiseerd door de locatieraad. Dit jaar werden we na de 

Caeciliaviering verwacht in De Olde Mölle. 
Na koffie met cake bracht het cabaretduo Elly Janssen en Nini Derlagen en 
techniek medewerker Rob van den Elskamp ons het avondvullend programma 
“koude vlammen”. We werden aangenaam verrast door sketches en liedjes over 
diverse herkenbare onderwerpen, doorspekt met humor en zelfspot. Zo herkenden 
de dames onder ons, de beeldende ervaringen, gepaard gaande met pijnlijke 
grimassen, tijdens een bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Deze acteurs wisten 
waar ze het over hadden! 
Vermakelijk was ook de act waarbij het duo hun fitness app introduceerde bij ons! 
Vanuit onze stoel je conditie verbeteren. En ieder moest eraan geloven, want 
letterlijk voor paal staan wilde niemand…. 
De rode draad in deze voorstelling was de voorbereiding op uitnodiging voor een 
reünie van de middelbare school. Ook een ervaring die menigeen onder ons heeft 
meegemaakt. Handig hoe het duo dan ook enkele van ons betrok in deze act. En 
hoe spontaan Truus Klein Kiskamp en Gerard Bolster dit meespeelden!! 
De Oude Vlammen, de vroegere schoolliefdes, och, tijdens de reünie werd duidelijk 
dat de tijd deze gemaakt tot Koude Vlammen… Ook onder ons wel herkenbaar, 
blijkt uit de verhalen. Het leven gaat door! 

E 
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Napraten onder het genot van drankjes en hapjes, vertrokken de meesten rond 
middernacht naar huis, met de herinnering aan een hele gezellige avond, zeker 
mede dankzij EntrActe uit Lochem. 
Een vrijwilliger  
 

UITNODIGING VOOR MAANDAG 14 JANUARI: 
DE 2e AVOND OVER DE TOEKOMST VAN ONZE KERK 

 

p maandag 8 oktober hebben we als locatieraad en pastoraatsgroep een 
avond gehouden voor alle parochianen om onze zorgen over de toekomst te 

delen. Hiervan is in de vorige Binding verslag gedaan. Op de parochiewebsite 
(www.stpaulusparochie.nl) kunt u bij de nieuwsberichten ook de presentatie 
terugvinden die op 8 oktober is gehouden. Dat nieuwsbericht is op 23-10-2018 
geplaatst. 
 

Op 31 oktober is het bestuurlijke en pastorale beleidsplan gepresenteerd. Via een 
flyer bij de vorige Binding, een extra editie van de Paulusbrief (op 5 november) en 
informatie op de website (http://www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=569) bent 
u geïnformeerd over de plannen. Hierin staat dat uiterlijk 1 januari 2026 vier 
kerken in de Paulusparochie aan de eredienst worden onttrokken: Lievelde, Neede, 
Rekken en Rietmolen. 
Voor ons kwam dit plan, ook gelet op de eerder gepresenteerde beleidsplan in de 
parochie St. Ludger (Lichtenvoorde e.o.), niet als een verrassing. Toch doet het 
pijn, omdat we een geloofsgemeenschap vormen met een eigen plek om elkaar te 
ontmoeten. Voor sommigen is dat vrijwel wekelijks, voor anderen alleen op 
feestdagen of op scharniermomenten in het leven. In het kerkgebouw liggen 
herinneringen. Het is vertrouwd terrein. Een plek waar je mag zijn en waar Gods 
aanwezigheid voelbaar is. 
 

Het is moeilijk om ons voor te stellen hoe we als ‘dakloze’ geloofsgemeenschap 
verder kunnen gaan. Want een geloofsgemeenschap blijven we! En ook blijven we 
parochianen van onze St. Paulusparochie. 
Laten we niet vergeten dat de locaties die vooralsnog open blijven dezelfde zorgen 
hebben als wij rond kerkbezoek, vrijwilligers en financiën. Van hen wordt ook een 
gastvrije houding verwacht voor de parochianen van locaties die straks geen eigen 
kerk meer hebben. We moeten samen zoeken naar nieuwe wegen om het geloof 
te kunnen blijven beleven, hier in de Noord-Oost Achterhoek. Op 31 oktober (de 
dag van de presentatie van het beleidsplan) stond op de Gerarduskalender een 
gedachte die ons daarbij kan inspireren: “Wie iets wil, vindt een middel. Wie niets 
wil doen, een excuus”. 
 

Graag nodigen we u en alle andere Needse parochianen uit voor de 2e bijeenkomst 
over de toekomst van onze kerk/geloofsgemeenschap op maandag 14 januari 2019 
in de Grote Zaal Het Achterhuis. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Bij grote belangstelling wijken we uit naar de kerk. 
 

Uw vragen/suggesties kunt u vooraf al inleveren, graag vóór 7 januari (per e-mail: 
locatieraadneede@stpaulusparochie.nl) of schriftelijk via het locatiesecretariaat. 

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

SINT MAARTENPRIJS 2018 VOOR SCHULDHULP OP MAAT  
 

l een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maarten-
prijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie.  

De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor 
een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de 
feestdag van Sint Maarten.  
Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor 
de diaconie.  
In onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten tal van diaconale 
projecten plaats. Soms in het oog springend, soms minder in het oog springend 
maar altijd in verbondenheid met mensen die hulp en aandacht nodig hebben op 
welk gebied dan ook. Dit kan elke activiteit zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar 
dienstbaarheid aan de medemens is hierbij telkens het sleutelwoord. 
De Beleidsadviesgroep Diaconie kijkt elk jaar naar bijzondere diaconale projecten 
en aan één van hen wordt dan de Sint Maartenprijs uitgereikt.  
 

Als voorzitter van deze groep is het mij een eer om vandaag, op 10 november 
2018, de Sint Maartenprijs uit te mogen reiken aan Gerard Bouwman en Jan 
Onnink, coördinatoren van de SOM oftewel Schuldhulpmaatje Groenlo. 
Schuldhulpmaatje is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Nederland. In 
Groenlo is dit een aantal jaren geleden opgepakt door de Vincentiusvereniging en 
momenteel werkt de SOM als zelfstandige stichting aan haar doelstelling om met 
inzet van geschoolde vrijwilligers mensen te helpen die in de schulden zijn geraakt. 
Door een gestructureerde aanpak wordt gewerkt aan het oplossen van de schulden 
en het voorkomen van schulden in de toekomst. 
Door de inzet van de coördinatoren en met name ook de vrijwilligers krijgen 
cliënten weer perspectief en kunnen weer genieten van een leven zonder schulden. 
Die inzet van coördinatoren en vrijwilligers willen wij waarderen met de Sint 
Maartenprijs 2018.  
Naar voorbeeld van Sint Maarten wordt hier gewerkt aan een belangrijk onderdeel 
van diaconie en dat is: “er voor elkaar zijn” ongeacht achtergrond of wat dan ook. 
Sint Maarten deelde zijn mantel met iemand die dat nodig had. De SOM deelt zijn 
kennis en ervaring op financieel gebied met mensen die die hulp nodig hebben. 
Diaconie in de praktijk gebracht op een hedendaagse manier met respect voor de 
medemens in nood. 
Peter Pothof  
 

RESULTAAT EIERACTIE  
 

n het weekend van 10 en 11 november is de jaarlijkse inzameling geweest van 
eieren voor de voedselbank. Naast eieren is er dit jaar door de kinderen veel 

snoepgoed en andere lekkernijen ingezameld. Speciale dank daarvoor aan de 
kinderen die deelgenomen hebben aan de Sint Maartenvieringen. Ook zijn er in dit 

A 

I 
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weekend allerlei voedingsmiddelen ingezameld. Namens de Voedselbank hartelijk 
dank voor uw gaven! 
Beleidsadviesgroep Diaconie St. Paulus  
 

WEER EEN MOOIE FILMAVOND EN EEN INDRUKWEKKENDE FILM  
 

p maandag 12 november werden we gastvrij ontvangen in het Los Hoes in 
Rekken. We keken er met zijn drieëntwintigen 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 1700 km 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 zelfreflectie voor Cheryl. WILD is een bijzonder 
avontuur vol met zelfontdekking en verlossing. 
Na afloop van de film bespraken we onder het genot van een tweede kopje koffie 
of thee wat ons in de film geraakt had, en dat was veel. 
Wie niet in de gelegenheid was naar Rekken te komen, kan de DVD bij onder-
getekende lenen. 
namens de commissie Ontmoeting & Inspiratie, 
Peter Müller  
 
 

VORMSELVIERING OP 24 NOVEMBER  
 

aterdag 24 november hebben 29 kinderen van de locaties uit de Paulus-
parochie in de Basiliek in Groenlo hun H. Vormsel ontvangen. Uit onze locatie 

Neede waren dit de zussen Angelina en Anastacia Dijst. 
 

In de voorbereidingstijd naar deze bijzondere gebeurtenis zijn de kinderen 
meerdere keren bij elkaar gekomen om zich te verdiepen in de betekenis van het 
Vormsel. 
In dit traject werd het werkboek ‘Vormselkracht’ gebruikt. 
De kinderen ontdekten samen in de bijeenkomsten de betekenis van de 
sacramenten, de kracht van het persoonlijk gebed, en de grote ‘familie’ die onze 
kerk is en waarvan ze deel uit maken. Die ‘familie’ werd nog eens extra duidelijk 
door de twee gezamenlijke activiteiten met de vormelingen uit de Ludgerparochie. 
Samen keken de kinderen naar de film over Jezus door de ogen van een kind en 
met het beklimmen van de toren konden de kinderen zien hoe groot de parochie 
wel niet was waar ze bij horen. 
De Vormheer rector Kuipers gaf in zijn overweging aan de kinderen mee dat de 
relatie met God raakvlakken heeft met een mobiele telefoon. De kinderen zijn 
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gezalfd met het H. Olie en hebben op deze manier het teken van de H. Geest 
ontvangen., de Trooster en Helper. Maar om je relatie met God goed te houden, 
zal je af en toe een berichtje naar God moeten sturen door middel van je gebed. 
Als je elkaar niet spreekt verwatert het contact. 
Om regelmatig berichtjes te kunnen sturen heb je een volle accu nodig. Je accu 
kun je opladen door samen te komen met de ‘familie’ in de kerk, je parochie en 
geloofsgemeenschap die je samen vormt. Door samen te bidden, naar de 
Bijbelverhalen te luisteren, samen te danken, en samen Eucharistie te vieren krijg 
je weer kracht om verder te gaan. Geen gewone kracht maar “VORMSELKRACHT”. 
Wij als Pastor en werkgroepen en kinderen kijken terug op een mooie 
voorbereidingstijd. 
Maar… dit is niet het einde van het verhaal. 
Op dinsdag 11 december ontmoeten we de kinderen weer voor de Go spirit avond. 
Samen met de vormelingen gaan we verder op weg… 
Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding, 
Simone Meijerink  
 
 

ADVENTSACTIE STEUNT KWESTBARE VROUWEN IN BURKINA FASO  
 

E Bisschoppelijke Adventsactie is de evenknie van de Bisschoppelijke Vasten-
aktie, maar dan in de vier weken voor Kerstmis, waarbij aandacht en 

financiële steun wordt gevraagd voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Dat werk 
wordt gedaan door mensen in de ontwikkelingslanden zelf. 
Zij nemen het initiatief, zorgen voor lokaal draagvlak en betrekken er hun 
doelgroep bij. Het kan gaan om onderwijs, medische zorg, economische 
weerbaarheid, emancipatie, gemeenschapsopbouw of geloofsverkondiging. 
 

De Adventsactie steunt dit jaar een project in Burkina Faso dat kwetsbare vrouwen 
op drie manieren ondersteunt. Er wordt een opleidingstraject opgezet op het 
gebied van catering, koken en banketbakken. Door deze opleiding worden de 
kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor de vrouwen die na hun opleiding een 
eigen bedrijfje willen opzetten wordt er een microkrediet beschikbaar gesteld. En 
voor de vrouwen die werken of een opleiding volgen wordt er een kinderopvang 
opgezet. 
Steun de Adventsactie met een gift op IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie `s-Gravenhage  
 
 

2E COLLECTES KERSTMIS VOOR PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING  
 

erstmis is het feest van licht en vrede en van aandacht en omzien naar hen, 
die kwetsbaar zijn. De tweede collecte bij de vieringen met Kerstmis is daarom 

ook bestemd voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze St. Paulus-
parochie. 
De PCI geeft financiële en materiële hulp in incidentele gevallen aan mensen die in 
de knel zijn geraakt. De PCI ondersteunt de Voedselbank, Vincentiusvereniging en 
Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als “schuld-hulp-op-maat”. 
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U kunt de PCI ook steunen met een bijdrage op IBAN NL76 RABO 0119 
5807 72 (t.n.v. Parochiële Caritas Instelling).  
 

BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS  
 

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

gehandeld, de kans wil geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en 
hun leven beteren.  
Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de 
verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen 
opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het dwang-
matige en ‘het rijtje met de suikerpot’ van vroeger, maar een open en volwassen 
gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, 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 om ons leven te 
beteren.  
Ter voorbereiding op Kerstmis is er biechtgelegenheid op vrijdag 21 december voor 
en na de H. Mis van 9.00 uur en op zaterdag 22 december van 16.00 tot 17.00 
uur, in de Calixtusbasiliek te Groenlo. 
Buiten genoemde tijden kunt u ook contact opnemen met één van de priesters 
(pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793).  
 

20 JANUARI: VOORSTELLING OVER ETTY HILLESUM 
IN DE OUDE MATTHEÜSKERK IN EIBERGEN  

 

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

Paulusparochie organiseren weer een bijzondere voorstelling, een voorstelling die u 
niet mag missen, 1 week voor de Dag van Holocaust. 
Op zondag 20 januari 2019 komt Vocalgroep Choral met een voorstelling over Etty 
Hillesum naar de Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50 te Eibergen. De voorstelling 
begint om 15.30 uur. 
Het repertoire van Choral (www.vocalgroepchoral.nl) kenmerkt zich door de 
lichtvoetige toonzetting, de haarzuivere zangprestatie en de theatrale presentatie. 
‘Eigen mensen’ - componist Henk Ruiter en tekstschrijvers Jan Blei en Frans Ort - 
maken grotendeels het voornamelijk Nederlandse repertoire.  
Onder grote en enthousiaste belangstelling hebben zij de voorstelling ‘Chagall, de 
schilder en de liefde’ in februari 2018 in Eibergen ten gehore gebracht. 
Vocalgroep Choral presenteert een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, 
een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten 
dagboeken en brieven. Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms 
grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft 
een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding 
met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Haar dagboeken 
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tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in 
staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze 
ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die 
inbeukten op haar bestaan. Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan 
ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. Deze 
levenskunst, inspiratie en kracht probeert Choral in haar nieuwe programma vorm 
te geven. Etty zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de 
dingen achter de dingen, naar God. Etty wordt op 15 januari 1914 geboren in 
Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar gymnasium opleiding 
rechten studeren in Amsterdam. In juli 1942 accepteert ze een baantje als typiste 
bij de Joodse Raad, maar ze houdt het werk slechts een paar weken vol en meldt 
zich vervolgens in het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale 
verzorging van ‘doortrekkenden’. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in 
praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe gegroeid is: het belangeloos, 
zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty 
Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz. 
 

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

KERSTACTIE: GEDRAGEN DOOR VELEN 
 

as u ook verbaasd toen op 11 oktober de Gouden Televisier-Ring werd 
gewonnen door “Beau five days inside”? Wie had dat gedacht, met twee 

kijkcijferkanonnen (“De Luizenmoeder” en “Expeditie Robinson”) als mede-kans-
hebber voor deze publieksprijs. 
De inkijk die dit programma gaf in het leven van mensen die het minder getroffen 
hebben heeft indruk gemaakt. In de serie werd de kwetsbaarheid van ieder mens 
zichtbaar. Werkloosheid, scheiding, schulden, ziekte: het kan iedereen overkomen, 
zelfs de mensen die roepen “Dat overkomt mij niet”… 
 

De Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland is er voor inwoners van 
Berkelland die het financieel moeilijk hebben. Zij kunnen een levensmiddelen-
pakket ontvangen als steuntje in de rug. We laten hen zo weten dat wij met ze 
meeleven en dat ze gezien worden. 
 

De Kerstactie mag gelukkig rekenen op een brede groep van gevers die het 
financieel mogelijk maken om zoveel pakketten te kunnen verstrekken. Gevers die 
beseffen dat het hen zelf ook kan overkomen, die de kwetsbaarheid van het leven 
(her)kennen en via de Kerstactie een steentje willen bijdragen. 
En ja, soms hebben we programma’s als “Beau five days inside” nodig om ons hier 
weer bewust van te maken. 
 

Helpt u ons om de Kerstactie financieel weer mogelijk te maken? Uw bijdrage is 
welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken 
Berkelland. Hartelijk dank! 
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl. 
 

Gerard Bartels (lid namens de RK Kerk Neede) 

W 
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22 DECEMBER: VOLKSKERSTZANG 
 

e jaarlijkse volkskerstzang 2018 is op zaterdagavond 22 december in de Grote 
Kerk. De volkskerstzang wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken 

van Neede. Het begint om 19.30 uur. 
 

Medewerking verlenen het koor “Comt nu met Sangh” uit Gelselaar o.l.v. dirigente 
Joke Franken en de samenzang wordt begeleid door organiste Grietje Hensens. 
Buiten spelen voor de dienst de midwinterhoornblazers. 
 

U kunt volop de bekende kerstliederen meezingen, want er zal veel samenzang 
zijn! De collecte aan de uitgang is dit keer voor het Leger des Heils. 
Komt allen! 
 
 
 

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

20 oktober €  75,95 Missio (Wereldmissiedag) 
18 november €  62,80 Katholiek Jongerenwerk  
 
 

UITNODIGING KERSTMIDDAG SENIORENSOOS OP 20 DECEMBER 
 

e Werkgroep Seniorensoos organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 
20 december van 14.00 tot 18.30 uur in het Achterhuis. 

 

We beginnen deze middag met een dienst die geheel in het teken staat van kerst 
met als voorganger pastoraal werker Carla Roetgerink. Verder zorgen u en wij voor 
een gezellige middag onder het genot van een hapje en drankje. 
 

Voor deze middag vragen wij van onze leden een bijdrage van € 12,50 en van niet-
soosleden € 15,-. 

Opgave graag voor 15 december bij Willy Klein Nijenhuis, tel. 0545-292177. 
 

We zien u graag op 20 december in het Achterhuis. 
 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Seniorensoos 
 

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

ZATERDAG 15 DECEMBER: CONCERT JUBILATE 
 

et Christelijk Koor Jubilate viert dit jaar haar 110-jarig bestaan en sluit haar 
jubileumjaar af met de uitvoering van een bijzondere kerstconcert op 15 

december om 20.00 uur in de Grote Kerk. 
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Wij brengen een scala aan Christmas Carols ten gehore, afgewisseld met passende 
bijbelteksten en gedichten, terwijl de mezzo-sopraan Valeria Boermistrova en de 
bas-bariton Hans van de Werf de koorzang ondersteunen en afwisselend binnen- 
en buitenlandse kerstmuziek ten gehore zullen brengen. 
De algehele leiding berust bij onze dirigent Henk Linker, die ook het kerkorgel zal 
bespelen, terwijl Hans van de Werf de koorzang begeleidt op de piano. 
De entree bedraagt 10 euro en de kerk is open om 19.30 uur. 
Graag heten wij u van harte welkom. 
C.K. Jubilate Neede  
 

LEZING IN KOPTISCH KLOOSTER IN LIEVELDE 
 

raag nodigen wij u uit voor de lezing over de reis van de Heilige Familie in 
Egypte, op zaterdagmiddag 19 januari 2019 in het Koptisch Orthodox Klooster 

te Lievelde. 
Deze lezing gaat over de reis van de Heilige Familie in Egypte. In het evangelie van 
Mattheüs wordt vermeld dat de Heilige Familie naar Egypte vluchtte omdat koning 
Herodes het Kind Jezus wilde doden en nadat Herodes gestorven was, keerde de 
heilige familie weer naar Israël terug. Wat is er in de tussenliggende periode van 
waarschijnlijk 3 ½ jaar gebeurd? De plaatsen in Egypte waar Jozef, Maria en Jezus 
verbleven zijn bijzondere bedevaartplaatsen geworden en spelen een belangrijke 
rol in de geloofstraditie van de Koptische christenen van Egypte.  
De lezing wordt gegeven door Clara Ten Hacken. Clara is geboren in Delft, 
opgegroeid in Haarlem en heeft gestudeerd in Amsterdam en Leiden. Zij is Rooms-
katholiek. In 2015 is zij gepromoveerd in de Kopto-Arabische taal en cultuur. Haar 
onderzoek betreft de middeleeuwse manuscripten die het levensverhaal vertellen 
van een Koptische heilige die de kerk van H. Gabriël heeft gebouwd in het klooster 
van Naqlun in de Fayyum in Egypte.  
 

Waar : Klooster van Heilige Maria en Theodoros pi-anatolis 
  Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde  
Wanneer : Zaterdag 19 januari van 14:00 tot 16:00 uur 
  Na de lezing is er ruimte voor een informele samenkomst  
Aanmelding : per e-mail via koptischkloosterlievelde@gmail.com 
 

██████ EEN DAG NIET GELACHEN … ██████ 
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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 
Januaribinding 9 januari 21 – 25 januari 
Paasbinding 27 maart  8 – 12 april 
Pinksterbinding 15 mei  27 – 29 mei 
Vakantiebinding 3 juli  15 – 19 juli 
Septemberbinding 28 augustus 9 – 1 september 
Allerheiligenbinding 09 oktober 21 – 25 oktober 
Kerstbinding 04 december 16 – 20 december 
Januaribinding 2020 8 januari 2020 20 – 24 januari 2020 
 
 
 

E-mail adres redactie: redactieneede@stpaulusparochie.nl 
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WE VIEREN WEER KERSTMIS! 
  

p 24 december vieren we in de RK. Caeciliakerk (Borculoseweg 43) in Neede 
weer Kerstmis. De viering begint om 18.30u. 

 

Tijdens de Eucharistieviering is er een kindernevendienst en gaan we samen in het 
Achterhuis luisteren naar het kerstverhaal. 
 

Zonder jullie is het geen feest!!! 
 

Net als andere jaren willen we 
weer samen met jullie zingen. 
Om het extra mooi te laten klinken 
repeteren we drie keer in “Het 
Achterhuis” naast de kerk. 
Dat doen we op donderdag 6, 13, 
en 20 december. We repeteren dan 
van 18.30u tot 19.00u. 
Neem ook je broertjes, zusjes en 
vriendjes mee!! 
 

Komen jullie ook??? 
Simone Meijerink (tel. 0545-295396 / 06-23147669) 
 

 
 
 

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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