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WETEN DAT JE GELIEFD BENT 
PASTORALE COLUMN FEBRUARI 2019 

 

e kersttijd sluiten we in de liturgie af met de 
Doop van de Heer. Dat is een gebeuren dat het 

begin markeert van Jezus’ openbare leven. 
Johannes, de doper, is een profeet en hij droomt 
van een nieuwe en betere tijd. Het volk had te 
lijden onder de Romeinse bezetting. Sommigen 
blijven vasthouden aan het verleden, anderen leven 
erop los, want wat maakt het uit, het zal mijn tijd 
wel duren. Weer anderen zoeken een nieuwe weg. 
Johannes roept in die situaties mensen op om zich 
te bekeren. Zich af te keren van hun leven tot nu 
toe en zich toe te keren naar God. De mensen die 
erdoor geraakt zijn, in Johannes droom geloven, 
laten zich dopen. Ze gaan symbolisch door het 
water van vernieuwing, naar een nieuw en fris 
leven. Water verfrist, maakt nieuw. Wat dood en 
doods leek wordt door water als nieuw. 
 

 “Ik doop met water”, zegt Johannes, “maar er 
komt iemand die sterker is dan ik. Hij zal u dopen 
met heilige Geest en met vuur”. Jezus mengt zich 
tussen de mensen die gehoor geven aan de oproep 
van Johannes. Hij gaat tussen de mensen staan die 
verlangen naar een ander en beter leven. Hij gaat 
naast mensen staan die Gods roep en belofte willen 
horen. God laat horen dat Hij van mensen houdt, 
dat Hij er voor hen wil zijn. Jezus laat daarmee zien 
dat Hij solidair is met mensen die dingen gedaan 
hebben die niet deugen. Uit wat Jezus doet, wordt 
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zijn geestkracht duidelijk: zijn vurig verlangen dat alle mensen geluk zullen vinden. 
Geestkracht wordt zichtbaar in wat een mens doet. Maar als Jezus gedoopt wordt 
gebeurt er wel iets bijzonders. Tijdens het gebed na zijn doop gaat de hemel open 
en de Geest daalt als een duif op Hem neer. Er is een stem, een goddelijke stem: 
“Jij bent mijn geliefde zoon… ik hou van je”.  
 

Weten dat je geliefd bent is van diepe betekenis voor ieder mens. Bij de doop ging 
ook voor ons de hemel open. Gods stem: jij bent mijn geliefde zoon of dochter, ik 
hou van je. Wij mogen weten dat wij geliefde zonen en dochters van God zijn. God 
heeft ons lief vanaf het prille begin. Onze naam is geschreven in de palm van Gods 
hand. We mogen weten dat wij altijd door God geliefd zijn, met onze gebrokenheid 
en tekortkoming, met ons lijden en verdriet. Liefde en verdriet ze gaan samen op, 
hoe ons leven ook verloopt. Dat is de diepe betekenis van geloven in God, de 
Vader van Jezus Christus, Schepper van hemel en aarde. Geloven dat God een 
fundament voor je leven is. Dat is niet altijd gemakkelijk. 
Dat vraagt aan ieder van ons om gebed, en bezinning. Maar ook als geloofs-
gemeenschap dienen we stil te staan bij de vraag wat geloven in God voor ons 
betekent.  
 

We maken in onze Kerk en geloofsgemeenschappen moeilijke tijden door. Zorgen 
over toekomst van dat geloof en geloofsgemeenschappen. We hebben in onze tijd 
ook dromers, profeten nodig die ons richting wijzen. Met visie waar je warm van 
wordt en waar je je voor wilt inzetten. Met de Geestkracht van God gaat ons dat 
lukken, dat geloof ik vast! Zo gaan we samen bouwen aan de toekomst van de St. 
Paulusparochie, die er anders uit gaat zien dan wij ons nu kunnen bedenken. Ik 
hoop oprecht dat we samen nieuwe wegen willen zoeken en gaan. 
Cor Peters, diaken 
 
 

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

3e zondag door het jaar 
 

zo 27 jan 10:00 Neede  Oecumenische viering 
(Grote Kerk) 

Ds. J. Lieftink + em. 
pastoraal werker S. 
Nagelmaeker 

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

zo 27 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 31 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong      

   
4e zondag door het jaar 

 

za 2 feb 9:00 Groenlo Eucharistieviering 
(Maria Lichtmis) 

Pastoor H. de Jong 
(zie blz. 11) 

za 2 feb 19:00 Eibergen Rosenkrans bidden Werkgroep 
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zo 3 feb 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Dameskoor 

Werkgroep 

zo 3 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 3 feb 15:00 Groenlo Terugkomviering Dopelingen 

(Gebedsviering) 
Pastoor H. de Jong / 
Pastor R. den Hartog 

do 7 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog      
   

5e zondag door het jaar 
 

za 9 feb 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering Werkgroep 
za 9 feb 19:30 Rietmolen Woord- en Communieviering Werkgroep 

zo 10 feb 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Dames- en Herenkoor 

Pastoor H. de Jong 

zo 10 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 13 feb 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 14 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong      

   
6e zondag door het jaar 

 

16/17 feb 
 

Neede Geen weekendviering 
 

za 16 feb 19:00 Eibergen Woordviering Werkgroep 
zo 17 feb 10:30 Groenlo Presentatieviering 1e Heilige 

Communie 
Pastor R. den Hartog 
+ Pastoraal werkster 
C. Roetgerink  

zo 17 feb 13:00 Groenlo Doopviering Pastor R. den Hartog 
do 21 feb 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 21 feb 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis) 

 

vr 22 feb 14:30 Neede Oecumenische gebedsdienst 
voor ouderen (met viering 
Avondmaal) 

Ds. M. Andela (PKN) 

     
   

7e zondag door het jaar 
 

23/24 feb 
 

Neede Geen weekendviering 
 

zo 24 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 24 feb 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 24 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 28 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog      

   
8e zondag door het jaar 

 

2/3 mrt 
 

Neede Geen weekendviering 
 

za 2 mrt 17:30 Groenlo Carnaval, woorddienst Pastoor H. de Jong 
za 2 mrt 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering Pastoraal werkster C. 

Roetgerink 
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zo 3 mrt 9:00 Rietmolen Presentatieviering 1e Heilige 
Communie 

Pastor R. den Hartog 
+ Pastoraal werkster 
C. Roetgerink  

zo 3 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog    
Aswoensdag 

 

wo 6 mrt 19:00 Groenlo Aswoensdagviering Pastor R. den Hartog 
do 7 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog      

   
1e zondag v.d. 
veertigdagentijd 

 

zo 10 mrt 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Parochiële Caritas 
Instelling 

Pastor R. den Hartog 

zo 10 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 10 mrt 10:30 Eibergen Woord- en Communieviering Werkgroep 
wo 13 mrt 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 14 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog      

   
2e zondag v.d. 
veertigdagentijd 

 

za 16 mrt 19:00 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Herenkoor 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

za 16 mrt 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 17 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 17 mrt 10:30 Rietmolen Woord- en Communieviering Pastoraal werkster C. 

Roetgerink 
do 21 mrt 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 21 mrt 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis) 

 
     
   

3e zondag v.d. 
veertigdagentijd 

 

23/24 mrt 
 

Neede Geen weekendviering 
 

zo 24 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 24 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 27 mrt 

 
Neede Redactievergadering (kopij 

inleveren!) 

 

do 28 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 29 mrt 14:30 Neede Oecumenische gebedsdienst 

voor ouderen 
Ds. W. Andela (PKN) 

     
   

4e zondag v.d. 
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veertigdagentijd 
za 30 mrt 19:00 Eibergen Vespers Werkgroep 
zo 31 mrt 10:30 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Dameskoor 

Werkgroep 

zo 31 mrt 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 31 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 4 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 5 apr 19:00 Neede  Sam's kledingactie (tot 20:00 

uur) 
Zie blz. 17 

     
   

5e zondag v.d. 
veertigdagentijd 

 

za 6 apr 11:00 Neede  Sam's kledingactie (tot 12:00 
uur) 

Zie blz. 17 

6/7 apr 
 

Neede Geen weekendviering 
 

za 6 apr 19:00 Eibergen Taizéviering 
  

Werkgroep 

zo 7 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 10 apr 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 11 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong      

   
In de komende weken: 

 
   

Palmzondag 
 

za 13 apr 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

zo 14 apr 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Dames- en Herenkoor 

Pastoor H. de Jong 

zo 14 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 14 apr 10:30 Rietmolen Woord- en Communieviering Pastoraal werkster C. 

Roetgerink 
zo 14 apr 13:00 Eibergen Doopviering Pastoor H. de Jong 
zo 14 apr 20:00 Eibergen De Passie (Openluchttheater) Zie blz. 9    

Witte Donderdag  
 

do 18 apr 10:00 Neede  Schoolviering Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

do 18 apr 14:00 Neede Seniorensoos (Achterhuis) 
 

do 18 apr 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong + 
Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

do 18 apr 20:00 Beltrum De Passie Zie blz. 9    
Goede Vrijdag 

 

vr 19 apr 15:00 Groenlo Kruisweg  Werkgroep 
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vr 19 apr 15:00 Neede  Kruisweg  Pastoor H. de Jong 
vr 19 apr 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong      

   
Paaszaterdag 

 

za 20 apr 20:30 Groenlo Paaswake Pastoor H. de Jong + 
Pastoraal werkster C. 
Roetgerink    

Eerste Paasdag 
 

zo 21 apr 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Vastenactie 

Werkgroep 

zo 21 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 21 apr 9:00 Rietmolen Woord- en Communieviering Em. pastoraal werker 

S. Nagelmaeker 
zo 21 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong    

Tweede Paasdag 
 

ma 22 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 
 
 

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

Overleden: 
19-12 Mevr. M.A. Broshuis, Meijersweg 31, 81 jaar 
05-01 Mevr. B.J.J. ten Elsen-ter Mors, Kempersdijk 50, 73 jaar 
 
 
 
 
 

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

VORM GEVEN AAN DE TOEKOMST  
 

eze Binding is samengesteld vlak voor de 2e bijeenkomst op maandag 14 
januari. We kunnen u in deze Binding daarom nog geen verslag doen van wat 

er de 14e besproken is. Wederom stond de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap op de agenda. Nu echter met meer informatie dan bij de 1e 
bijeenkomst op 8 oktober. 
 

Bij de voorbereiding van de 2e bijeenkomst hebben we als locatieraad en 
pastoraatsgroep met diaken Cor Peters eerst gesproken over hoe het bericht op 31 
oktober over de toekomstige sluiting bij ons persoonlijk binnen is gekomen. Een 
vraag die ook op 14 januari aan de orde zal komen. 
Het idee om op termijn ‘dakloos’ te worden roept veel vragen op, zorgt voor 
onzekerheid. We willen wel benadrukken dat de kerk in Neede nog niet gesloten is 
en dat we ook tijd hebben om hier naar toe te werken. Er is dus geen reden om de 
handdoek in de ring te gooien, het bijltje er bij neer te leggen, bij de pakken neer 
te zitten of het geloof maar aan de wilgen te hangen... 
 

D 
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We zijn en blijven een katholieke geloofsgemeenschap in Neede en het is aan ons 
om daar vorm aan te geven. Daarbij kunnen we ook rekenen op ondersteuning 
van het parochiebestuur en het pastoraal team. We zijn en blijven onderdeel van 
de St. Paulusparochie. 
 

Begin december hebben we een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van 
de locaties Eibergen, Rekken en Rietmolen. Samen vormen we “Paulus-Noord” 
waarin Eibergen de enige locatie is die (vooralsnog) open blijft. Vanuit Eibergen 
klonk een nadrukkelijk “wees welkom”, zowel voor kerkgangers als vrijwilligers uit 
de locaties Neede, Rekken en Rietmolen. We hebben in een goede sfeer van 
gedachten gewisseld over de mogelijkheid van Eibergen als gastvrije “streekkerk”. 
In juni praten we samen verder over dit onderwerp. 
 

Hoe geven we straks nieuwe vorm aan onze gemeenschap? Hoe ontmoeten en 
inspireren we elkaar dan? Hoe vieren we met elkaar? Hoe houden we oog voor 
elkaar en onze naasten? Daar moeten we het de komende tijd met elkaar over 
hebben! Hoe zorgen we dat de woorden uit het Evangelie blijven klinken bij onze 
ontmoetingen? Zien we ook kansen of vooral bedreigingen? 
 

DENK JIJ MET ONS MEE?  
 

Voor ons als locatieraad en pastoraatsgroep is in dat proces vooral een coördine-
rende rol weggelegd. Welke gevoelens leven er bij de parochianen, voor welke 
initiatieven is voldoende draagvlak, welke ontwikkelingen zien we op parochieel 
niveau? Daar mag u ons ook over aanspreken. 
 

Graag willen we gebruik maken van een klankbordgroep: een groep van ca. 10-15 
parochianen uit verschillende geledingen, verschillende leeftijden, diep geworteld 
of met een frisse blik die met ons mee willen denken over toekomstmogelijkheden. 
Qua tijdsbesteding moet u denken aan één avond per maand. 
Heeft u interesse om lid te worden van de klankbordgroep en zo met ons mee te 
denken? Laat het ons dan weten per mail (locatieraadneede@stpaulusparochie.nl) 
of telefonisch (0545-286318, Fons Kox). Graag voor 1 maart a.s. 
Uw locatieraad en pastoraatsgroep: 
Fons Kox, Daniël Mol, Tonnie Bolster, Gerard Bartels en Simone Meijerink  
 

KLEINE ACTIE KERKBALANS 
 

it jaar houden we een zgn. “kleine Actie Kerkbalans”. Dat wil 
zeggen dat de parochianen die in 2018 al een toezegging 

hebben gedaan voor 2 jaar geen brief ontvangen. 
Het kerkgebouw zal op termijn (uiterlijk 1 januari 2026) sluiten, 
maar zover is het nog niet. 
Hoewel heel werk wordt verzet door vrijwilligers zijn bepaalde kosten 
onvermijdbaar. We hebben het dan over personeelskosten (pastores, organisten 
en dirigenten), verwarming, verlichting, onderhoud aan kerk en kerkhof, 
misboekjes, het parochieblad Binding en vele ander zaken. 
Om dit te kunnen blijven bekostigen hebben wij uw financiële hulp hard nodig.  
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PASTOOR HORSTHUIS  
 

ia de digitale nieuwsbrief van het Aartsbisdom Utrecht d.d. 9 januari 2019 
ontvingen wij het volgende bericht: 

 

Te Doetinchem is op 19 december overleden de zeereerwaarde heer Frans 
Theodoor Horsthuis, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te 
Apeldoorn op 14 november 1921. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1947 was hij 
achtereenvolgens kapelaan te Beek en Hengelo (H. Ludgerus). Met ingang van 2 
september 1955 volgde zijn benoeming tot godsdienstleraar aan de R.K. 
Kweekschool te Hengelo (Ov). Op 12 november 1965 werd hij benoemd tot 
pastoor van de H. Caeciliaparochie te Neede. 
 

Op eigen verzoek werd hij met ingang van 2 december 1968 eervol ontslagen als 
pastoor van deze parochie. “De levensweg van Frans was lang en bijzonder. Hij 
schreef er een boek over, getiteld ‘De koninklijke weg’. De beslissende periode in 
zijn leven als priester begon toen hij tijdens zijn godsdienstlessen aan de R.K. 
Kweekschool te Hengelo niet alleen inhoud maar ook inspiratie wilde doorgeven,” 
zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht dat het Aartsbisdom Utrecht heeft 
verstuurd. Kardinaal Eijk: “Hij ging Bijbelteksten lezen met de leerlingen in de klas. 
Misschien werd hij daar zelf wel het meest door geraakt. Hij leefde vanuit de 
overtuiging dat wie leerling van Jezus wil zijn, alles moet loslaten en Hem moet 
volgen. Dat deed hij steeds letterlijker, stap voor stap.” 
Pastoor blijven van een parochie werd daarmee moeilijk en daarom vroeg Frans 
Horsthuis zijn ontslag aan. Vervolgens reisde hij vanuit zijn diepe bewogenheid 
gedurende veertig jaar door heel Europa. Zo kreeg hij in vele christelijke kerken en 
kerkgenootschappen pastorale contacten en was hij er een geestelijk begeleider. 
“Vanaf 2011 kreeg hij een vaste woonplek in Doetinchem. ‘Mijn stagetijd is bijna 
voorbij,’ zei hij nog deze zomer. Moge zijn levenslange verbondenheid met de Heer 
nu zijn voltooiing vinden,” aldus kardinaal Eijk in het overlijdensbericht. 
 

Frans Horsthuis is in besloten kring begraven. 
Correspondentieadres: Eduard Schilderinkstraat 57, 7002 JC Doetinchem 

 
 

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

DOOPVOORBEREIDING 
 

anaf januari start een NIEUWE WIJZE van Doopvoorbereiding waarin we ons 
tot doel hebben gesteld dat jonge ouders die in toenemende mate bewust 

kiezen om hun kinderen te laten dopen, op een aangename wijze te helpen bij de 
verdieping in de betekenis van het Doopsel voor hun kroost. 
Er is een doopschema gemaakt waarin voorafgaand aan de Doopviering steeds 
twee gezamenlijke bijeenkomsten zijn gepland. De ouders ontvangen na 
aanmelding twee documenten digitaal die hen desgewenst helpen bij het 
samenstellen van het Doopboekje. Er blijft ook een standaardboekje aangeboden, 

V 
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waarvan men gebruik kan maken. Ook ontvangen de ouders als cadeautje een 
inspirerend eigentijds magazine. 
 

Doopschema St. Paulusparochie 2019  
 

Locatie Datum Doopheer Voorbereiding 
doopheer 

Voorbereiding 
werkgroep 

Groenlo 17 febr. R. den Hartog 31-01-2019 07-02-2019 
Beltrum 17 mrt. R. den Hartog 28-02-2019 07-03-2019 
Eibergen 14 apr. H. de Jong 28-03-2019 04-04-2019 
Groenlo 19 mei H. de Jong 02-05-2019 09-05-2019 
Groenlo 15 sept. R. den Hartog 29-08-2019 05-09-2019 
Beltrum 20 okt. H. de Jong 03-10-2019 10-10-2019 
Rietmolen 27 okt. R. den Hartog 10-10-2019 17-10-2019 
Groenlo 17 nov. H. de Jong 31-10-2019 07-11-2019 
 

Elke doopviering begint om 13.00 uur. 
De voorbereidingsavonden beginnen om 20.00 uur. 
De voorbereidingsavonden worden in dezelfde plaats gehouden als de doopviering.  
 

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE ZANGERS VOOR HET PASSIE KOOR  
 

n 2018 hebben we "Paulus-breed" 2x de Passie 
met groot succes opgevoerd in Rietmolen en 

Beltrum. Voor 2019 is gekozen voor de locaties 
Beltrum en het openluchttheater in Eibergen. 
 

De organisatie is gebaseerd op het concept zoals 
het al een paar jaar in Rietmolen wordt gehouden. 
De repetities zijn afwisselend op dinsdag- en 
woensdagavond, we starten 5 februari 2019. We 
zingen 10 avonden van 19.30 uur tot 20.30 uur. We 
willen graag dat je zeker 8 van de 10 keer aanwezig bent!! 
 

De data van de voorstellingen in de Goede Week zijn:  
Palmzondagavond 14 april 2019 in Openluchttheater Eibergen  en 
Witte donderdagavond 18 april 2019 in de kerk Beltrum 
 

Opgeven kan tot uiterlijk 31 januari 2019 via passiepaulus@gmail.com of bij 
Johnny Bomers (tel. 06-13148450). 
De Paulus-Passie-Projectgroep  
 

Repetities in de Kerk van Rietmolen: 
Dinsdag  5 februari 2019 19.30 – 20.30 uur start repetities  
Woensdag  13 februari 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Dinsdag  19 februari 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Woensdag  27 februari 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Dinsdag  5 maart 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Woensdag  13 maart 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
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Dinsdag 19 maart 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Woensdag  27 maart 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Dinsdag  2 april 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
Woensdag  10 april 2019 19.30 – 20.30 uur repetitie 
 

Uitvoeringen: 
Palmzondag 14 april 2019 20.00 uur (Openluchttheater Eibergen) 
  18.00 uur koffie + iets in De Huve 
  15.00 uur generale repetitie 
  (bij slecht weer woensdag 17 april of kerk Eibergen) 
Witte Donderdag 18 april 2019 20.00 uur (Kerk Beltrum) 
  18.30 uur aanwezig zijn  
 

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR 
N.A.V. DE BESTUURSVERGADERING VAN 3 DECEMBER 2018  

 

e vergadering is gehouden in Beltrum. Voorafgaand aan de vergadering is de 
voortgang van het restaureren van de muurschilderingen bekeken. 

 

Bestuur 
Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen.  
Bestuurlijke Beleidsplan is gepresenteerd en op de website te vinden. Op het 
voornemen om vóór 2026 vier kerkgebouwen af te stoten zijn nagenoeg geen 
negatieve reacties ontvangen.  
De actiepunten uit het bestuurlijke beleidsplan worden verzameld in een planning.  
Andere opzet jaarlijkse Paulusdag: is i.v.m. de volle agenda vooruitgeschoven. 
Koren: het beleid is erop gericht om koren meer samen te laten werken. Dat is niet 
overal even gemakkelijk of vanzelfsprekend.  
De organisatie voor de Passie 2019 is gestart. De Passie-organisatie is nog de 
haalbaarheid van een locatie aan het onderzoeken.  
Op 7 januari 2019 is het jaarlijkse overleg met de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling). Tevens zal kennis gemaakt worden met de nieuwe diocesaan diaconaal 
werker Hans Oldenhof. 
 

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur 
Op 11 december is er een overleg met de bestuurscommissie gepland. Zowel de 
uitwerking van alle beleidsplannen als ook de mogelijkheid van verdergaande 
samenwerking dan wel fusie zal besproken worden. 
 

Financiën 
Het bestuur heeft een tekst opgesteld om het belang van de Actie Kerkbalans voor 
de locaties onder de aandacht te brengen. De locaties worden verzocht deze tekst 
op te nemen in hun lokale Actie-Kerkbalans-folder.  
De begroting voor 2019 wordt doorgenomen en vastgesteld.  
Met uitzondering van de bijdragen voor deelname aan het 1e H. Communie en aan 
het Vormselproject blijven alle overige tarieven voor 2019 gelijk aan die van 2018.  
Het volgende overleg van het Bestuur met de Locatie Voorzitters en de 
Budgethouders is op 19 maart 2019. 

D 
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Gebouwen 
Project verzelfstandigen kerkgebouwen voor 2026: Het bestuur is op zoek naar een 
persoon die dit project gaat begeleiden. Er wordt een programma opgesteld om de 
betrokken locatieraden binnenkort te bezoeken om nadere informatie en uitleg te 
geven en afspraken te maken.  
Eibergen: Enkele verbeterpunten aan de Antoniusbeuk zijn goedgekeurd.  
Beltrum: De huidige huurder van de pastorie vertrekt iets later. Er is zicht op 
nieuwe huurder. De grond onder een speeltuin is van de parochie. Er moet een 
nieuw contract komen om aansprakelijkheid uit te sluiten. Loopt nog. 
 

Communicatie 
De St. Pauluswebsite was een tijdlang niet benaderbaar voor aanpassingen. 
Oorzaak: updates van software. Dit is inmiddels voor het belangrijkste deel 
opgelost. Dit voorval heeft de noodzaak voor een nieuwe website onderstreept. 
Dat wordt nu met voorrang aangepakt.  
De Privacy verklaring staat inmiddels op de website. 
 

Begraafplaatsen 
Dhr. J. Weeink, eigenaar van een uitvaartcentrum, heeft een presentatie gegeven 
voor de begraafplaatsbeheerders. 
 

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 9 januari 2019.  
 

MARIA LICHTMIS OP ZATERDAG 2 FEBRUARI IN GROENLO  
 

p zaterdag 2 februari vieren we het Feest van de Opdracht van de Heer in de 
tempel. We kennen dit feest beter onder de naam “Maria Lichtmis”. Met 

Kerstmis vierden wij de geboorte van de Heer: het Licht der wereld. Nu vieren we 
dat Hij in de tempel aan God wordt opgedragen. Naar zeer oude traditie, zullen we 
aan het begin van de eucharistieviering de kaarsen zegenen en in een 
lichtprocessie naar het altaar van de Heer opgaan. Wanneer u kaarsen, waxine-
lichtjes e.d. hebt, die u graag wilt laten zegenen dan kunt u deze van thuis mee-
brengen. Na de viering wordt de Blasiuszegen gegeven. 
 

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek 
begint de eucharistieviering om 09.00 uur. En u leest het goed: op 
zaterdagochtend! 
Pastoor H.A.M. de Jong  
 

12 FEBRUARI: EN I’J GELEUFT DAT?! 
WAT GELOVEN WE EIGENLIJK?  

 

annah (7 jaar): “Oma, God bestaat niet. En God is ook niet de vader van 
Jezus, want dat is Jozef. God is ook niet mijn pappa, want dat is pappa. En als 

ik naar jou kijk, dan zie ik God. En als ik naar David kijk, dan zie ik God. En als ik 
naar Eva kijk, dan zie ik God. En als ik naar de katjes kijk, zie ik God. En nu moet 
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je niet denken, dat ik het hoofd van God ergens in jou zie. Want dat is niet zo, en 
toch zie ik God. Zo, en nu wil er ook niet meer over nadenken.” 
 

Een werkgroep die bestaat uit parochianen van de St. Paulusparochie (de 
commissie Ontmoeting & Inspiratie) en de St. Ludgerparochie, organiseert samen 
met pastoraal werkster Carla Roetgerink onder deze titel “En i’j geleuft dat?!” op 
dinsdag 12 februari een avond over de vraag “Wat geloven we eigenlijk?”. 
Deze avond is het resultaat van twee brainstormavonden n.a.v. de vraag van een 
jonge ouder: “Hoe kan ik mijn kinderen vandaag de dag gelovig opvoeden?”. We 
hebben onze eigen vragen en mogelijke antwoorden nodig om geloof, vertrouwen 
en verwondering door te geven aan onze (klein)kinderen. 
De avond zal ingeleid worden door het pastoresteam van beide parochies. Er zal 
daarna royaal ruimte en aandacht zijn voor gesprek en uitwisseling, waarbij 
verwondering, samen zoeken naar en delen van antwoorden vanuit het hart, 
centraal staan. 
 

De avond vindt op dinsdag 12 februari plaats in de aula van het Koptisch 
Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in Lievelde. Vanaf 19.30 uur wordt u met een 
kop koffie of thee welkom geheten, de avond begint om 20.00 uur.  
 

VASTENACTIE PROJECT 2019 (ST. PAULUS & ST. LUDGER): 
WATERPUTTEN IN ROMIK ERITREA  

 

oor de komende Vastenperiode is 
gekozen om de opbrengst van de 

Vastenactie te besteden aan een project 
voor waterputten in Eritrea. De bisschop 
van het bisdom Keren in Eritrea vraagt 
ons om een bijdrage voor dit project. 
Goed drinkwater op een redelijke afstand van de dorpen maakt het leven, van met 
name vrouwen, niet allen makkelijker maar zorgt ook voor een betere gezondheid 
van de dorpsbewoners.  
  

De afgelopen zomer hebben we zelf ervaren wat het betekent als het ongekend 
warm en droog is. Daar hebben we allen op de een of andere manier mee moeten 
dealen. Veel planten gingen dood en boeren hadden het moeilijk met de gewassen 
op hun akkers. Zelfs de scheepvaart ervoer problemen. De overheid moest maat-
regelen treffen om het bodemwater te beschermen. Wie had dat gedacht in ons 
waterrijke land. Ons luxe leventje raakte even uit balans. 
 

Hoe anders ligt dat in Eritrea. Goed drinkwater in de nabijheid van een dorp is daar 
een luxe. Zoals in de plaats Romik in Eritrea waar men volledig afhankelijk is van 
het regenseizoen van juni t/m augustus. De inwoners van deze plaats maken al 
lang gebruik van een waterput voor hun eigen drinkwater en voor hun vee. De 
variërende regenval in deze regio heeft natuurlijk invloed op de hoeveelheid water 
die uit deze put verkregen kan worden. Als de put droog staat moet een grote 
afstand afgelegd worden om aan goed water te komen. Daarom is het renovatie 

V 



 13 – januari / februari / maart 2019 

en dieper graven van deze put van essentieel belang evenals het aanleggen van 
stuwen en dammen om de snelheid van het stromende regenrivier te vertragen 
zodat het water in de grond zakt en de grondwaterspiegel stijgt. 
Door deze waterput te renoveren zijn de dorpelingen minder afhankelijk van de 
wisselende weersomstandigheden en hoeven ze minder kilometers af te leggen 
naar naburige dorpen om te voorzien in de dagelijkse waterbehoefte. Vooral 
vrouwen en kinderen zijn belast met deze belangrijke taak. Door een goede 
waterput in de nabijheid wordt veel tijd bespaard die dan voor andere activiteiten 
benut kan worden zoals schoolbezoek voor de kinderen of gewoon om onbezorgd 
te spelen zoals onze kinderen dat ook kunnen.  
 

De plaats, genaamd Romik, waar ons project vorm 
moet krijgen, ligt ongeveer 15 km ten noordwesten 
van de stad Keren. Omliggende dorpen als 
Shinara, Medeka, Siquanuk, Sabrik en herders die 
hun vee weiden, kunnen de put ook gebruiken.  
 

De bisschop van Keren schrijft: 
Broeders en Zusters, 
Door uw gift aan dit project kunnen de mensen in 
Romik van een waterput voorzien worden. U levert 
daarmee een belangrijke bijdrage aan een beter en 

gezonder bestaan voor deze dorpelingen. Bedenk in deze vastentijd, een tijd van 
bezinning, dat “degene die geeft, niet alleen geeft vanuit zijn of haar portemonnee 
maar vooral ook vanuit zijn of haar hart”. 
 

De parochiebesturen van de Paulus- en Ludgerparochie bevelen deze actie van 
harte aan. 
Beleidsadviesgroep Diaconie St. Paulus  
 

20 MAART: GOED LEVEN IN GEJAAGDE TIJDEN 
VOLGENS PAUS FRANCISCUS  

 

nder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie een 
boeiende avond op woensdag 20 maart. 

We zijn gemaakt voor het geluk, niet voor een bleek en middelmatig bestaan. Die 
gedachte is het uitgangspunt van het document ‘Gaudete et Exsultate’ (Verheug u 
en juich) van paus Franciscus. Puttend uit de Bijbel, de traditie en zijn eigen 
menselijke inzicht geeft hij op toegankelijke wijze zijn visie op hoe we in onze 
gejaagde samenleving een goed leven kunnen leiden. In deze workshop gaat 
inleider dr. Anton ten Klooster met u in gesprek over de vraag wat nu eigenlijk 
geluk is. Hij neemt u mee door de aansporingen van paus Franciscus. Vervolgens 
kijken we samen welke handvatten dit biedt voor ons eigen leven. 
Anton ten Klooster (1983) is priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij 
promoveerde in 2018 op een proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen 
door Thomas van Aquino, en werkt sindsdien als universitair docent theologie aan 
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de Tilburg School of Catholic Theology. Ten Klooster is studierector van het 
Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het aartsbisdom. 
 

V.a. 19.15 uur bent u voor een kop koffie/thee welkom in een zaal van de sporthal 
annex dorpsaccommodatie, Past. C. M. van Everdingenstraat 66A te Rietmolen. De 
avond begint om 19.30 uur. U wordt verzocht de auto te parkeren op de 
parkeerplaats aan de straat en niet bij het gebouw.  
 

11 APRIL: PAAS-EPOS DOOR STEPHAN BOONZAAIJER  
 

tephen Boonzaaijer geeft nu voor het achtste jaar in het hele land 
voordrachten van het door hem geschreven Paas-epos. Dit jaar komt hij op 

uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie 
naar de Achterhoek. 
 

Wij nodigen u op donderdag 11 april uit naar het Koptisch Orthodoxe klooster, 
Kloosterstraat 5 in Lievelde te komen. Vanaf 19.00 uur verwelkomen we u met een 
kop koffie of thee. De voordracht begint om 19.30 uur. 
 

Het Paas-epos is gedicht op het leven van Jezus, op zijn lijden en dood. Bijzondere 
aandacht krijgt ook de manier waarop mensen in zijn omgeving op hem gerea-
geerd hebben, met name orthodoxe joden, Petrus, Judas en Maria van Magdala, 
maar ook vanuit het perspectief van een moderne toeschouwer wordt er naar 
Jezus’ leven en dood gekeken. 
 

Afgewisseld door fragmenten muziek wordt de toeschouwer op een unieke wijze in 
het Paasgebeuren getrokken. In den lande maakt het Epos bij alle gezindten een 
diepe indruk. Meer dan dat: het geeft ons een diepe en onvergetelijke ervaring.  
 

REIS NAAR ISRAËL IN SEPTEMBER  
 

n september 2019 heb ik met de christelijke reisorganisatie Drietour een (op 
oecumenische basis) reis gepland naar en door Israël. Het is goed om met een 

positieve stap dit ‘land van melk en honing’ te tonen dat christelijke interesse er is 
en altijd zal zijn. Het is ook goed voor christenen zelf om Israël vanuit eigen 
ervaring te leren kennen. 
 

Drie maal was ik in Israël en steeds kwam ik vol indrukken weer terug. Het is een 
prachtig land in vele opzichten. We ontmoetten Joden, Arabieren, Druzen. Er is 
veel variatie in geloof en geloofsbeleving, politieke inzichten, maar ook in 
geografisch, historisch, archeologisch en biologisch opzicht is het een uiterst 
boeiend land. Overal is te zien dat men geïnteresseerd is in de historie van dit toch 
niet zo heel grote land. Er zijn vele opgravingen, die voor toeristen toegankelijk 
zijn gemaakt. Daarnaast is Israël in veel opzichten een westers, welvarend land. 
Het bruist er van activiteiten. De economie bloeit. 
 

Israël is ook een land van tegenstrijdigheden. De dreiging van aanvallen vanuit de 
Palestijnse gebieden, de Syrische en Libanese strijdgroepen moet met veel inzet 
gepareerd worden. Israël is immers als een eiland dat omringd wordt door in 
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potentie vijandige volkeren. Er is dus veel aandacht voor het waarborgen van de 
veiligheid, zeker waar het de toeristen betreft. Christelijke pelgrims worden tot en 
met beschermd. Als ergens een incident is, worden toeristen en pelgrims omgeleid. 
Kortom, je merkt er hoegenaamd niets van. 
 

Voor christelijke pelgrims is het fantastisch en inspirerend om de christelijke heilige 
plekken te kunnen bezoeken. Voor iedere christen, dus ook voor de r.-k. 
christenen, is het zeer de moeite waard om zeker eens in het leven Israël te 
bezoeken. Het evangelie, de Bijbelse verhalen, gaan daardoor veel meer leven. Het 
bezoeken van Jeruzalem met de H. Grafkerk, de doopplaats van Jezus in de 
Jordaan, het is mooi om het met eigen ogen te zien en beleven. Of het al niet 
genoeg is heeft Israël ook nog een prettig Middellandse Zeeklimaat. 
 

Ik verheug me erop om met zo’n dertig pelgrims een achtdaagse oecumenische 
Israëlreis te gaan maken. Ga je mee? Ik denk dat deze zeer complete reis inclusief 
vervoer naar en van Schiphol ongeveer €1800 per persoon, op basis van twee 
personen op één kamer. 
Simon Nagelmaeker 
oud-pastoraal werker/geestelijk verzorger (S.Nagelmaeker@gmail.com) 
 
 
 
 

 

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

TERUGBLIK OP KERSTPAKKETTENACTIE 2018 
 

pvallend vaak werd in de media rond de jaarwisseling aandacht besteed aan 
‘koopkracht’. In veel CAO’s zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen. 

Daar staan echter ook lastenverzwaringen tegenover: hogere zorgpremie, hogere 
energiekosten en niet te vergeten de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent voor 
o.a. levensmiddelen. 
 

Natuurlijk wordt ook de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken geraakt 
door die BTW-verhoging die onze pakketten bijna 3% duurder maakt. 
Maar we hebben meer zorgen over de doelgroep waarop wij ons richten: de 
inwoners van Berkelland die van weinig geld rond moeten komen. Zij zullen de 
lastenverzwaringen in 2019 zeker gaan merken! 
Want ondanks het aantrekken van de economie is het nog steeds erg druk bij de 
Voedselbanken, ook in Berkelland. Wist u trouwens dat u bij veel kerken ook 
levensmiddelen kunt inleveren voor de Voedselbank? 
 

In 2018 zijn er 445 pakketten aangevraagd (10 minder dan in 2017). Er zijn 245 
pakketten naar gezinnen gegaan en 200 naar alleenstaanden. 
De weersomstandigheden waren op de afhaaldag gelukkig beter dan in 2017 toen 
er een dik pak sneeuw lag. Even dreigde een haperende laadklep van de vracht-
wagen nog roet in het eten te gooien, maar de toegesnelde monteur van Garage 
Lochem wist de klep vakkundig weer open te krijgen, zodat de pakketten toch 
tijdig gelost kon worden. 
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We zijn uiteraard blij dat we als gezamenlijke kerken in de decembermaanden een 
lichtje konden zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 
We bedanken graag onze vrijwilligers en iedereen die financieel een steentje heeft 
bijgedragen aan het slagen van deze Kerstactie. Over enkele weken kunnen we de 
financiële balans opmaken, omdat we ook in januari nog giften ontvangen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 
Gerard Bartels, afgevaardigde RK Kerk Neede 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

16 december €  39,40 Kerstpakkettenactie voor de minima 
24 december € 356.75 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus 
25 december € 69.90 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus  
 
 

TERUGBLIK OP DE KERSTMIDDAG VAN DE SOOS 
 

p donderdagmiddag 20 december 2018 is de jaarlijkse Kerst soos gehouden. 
Na een welkomstwoordje van mevr. Willie Klein Nijenhuis werd er met 

medewerking van Pastoraal werkster mevr. Carla Roetgerink, geassisteerde door 
dhr. Holtkamp en een zestal zangers van het Herenkoor, een mooie Kerstviering 
gehouden. 
Na deze viering was er voor iedereen koffie / thee met iets lekkers der bie (gebak). 
Daarna werd de zaal omgebouwd en kon er worden gekaart, rummikub en bingo 
worden gespeeld. 
Natuurlijk ontbrak het drankje, met of zonder alcohol, niet tijdens deze gezellige 
middag. 
De middag werd afgesloten met een stamppotbuffet, wat een ieder zich goed heeft 
laten smaken want de meeste pannen waren leeg. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom, info bij mevr. Willy Klein Nijenhuis en 
mevr. Corrie ten Voorde. 
Namens het bestuur U allen een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst. 
Caritas Neede 
 

 

HUISPAASKAARS 
 

kunt ook dit jaar weer via de parochie een huispaaskaars aanschaffen. U heeft 
keuze uit diverse afmetingen en reliëfs. In de kerk hangt een intekenlijst met 

afbeeldingen van de kaarsen. 
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Diameter Hoogte Prijs 
70 mm 200 mm 10,- 

 60 mm 300 mm 21,- 
70 mm 500 mm 45,- 
80 mm 600 mm 57,- 

 

U kunt uw bestelling ook doorgeven aan het locatiesecretariaat of aan onder-
getekende (graag vóór zaterdag 16 maart). 
Henk Holtkamp, koster 
 

 

5 EN 6 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p vrijdag 5 en zaterdag 6 april kunt u uw gebruikte 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic 

zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43. 
 

Inleveren op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur 
               en zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur 
 

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

████████████ GELEZEN ████████████ 
 
 
 

VASTEN VROEGER EN NU 
 

asten is het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo 
ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods Liefde. Het is één van 

de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. 
Dit stuk gaat over de verschillen tussen vasten vroeger en nu. 
 
 

Hoe vastte men vroeger? 
 

In de Handelingen en de Brieven zien we dat de eerste christenen in navolging van 
Jezus vasten en bidden steeds samen lieten gaan. Vasten en bidden gingen 
dikwijls vooraf aan belangrijke stappen. Zo zond de kerk van Antiochië Paulus en 
Barnabas met vasten en bidden uit (Handelingen 13, 2-3), en werden de oudsten 
van een gemeente met gebed en vasten in hun ambt bevestigd (Hand. 14, 23). 
Paulus noemde "dagen zonder eten" als één van de dingen waaraan "dienaren 
Gods" herkend kunnen worden (2 Korinthiërs 6:5).  
Vastendagen in de vroege Kerk 
 

De vroege christelijke Kerk nam de joodse praktijk om tweemaal per week een dag 
te vasten over, maar plaatste de vastendagen op woensdag en vrijdag, in plaats 
van op maandag en donderdag. De woensdag herinnerde namelijk aan het verraad 
door Judas, de vrijdag aan het Lijden en de Dood van Jezus. Sommige streken 
kenden een derde wekelijkse vastendag: de maandag of, als voorbereiding op de 
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zondag, de zaterdag. Op deze vastendagen at men op zijn vroegst pas om drie uur 
's middags.  
 

Vasten als voorbereiding op Pasen werd vroeg in de tweede eeuw gangbaar. 
Aanvankelijk vastten christenen de drie dagen vóór Pasen, later werd dat 
uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw 
kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van 
vasten en boete. Gedurende de drie laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield 
men zich volledig van voedsel.  
 

De Rooms-Katholieke Kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het 
vasten versoepeld. In de negende eeuw verschoof men de enige maaltijd van 
zonsondergang naar drie uur, vanaf de veertiende eeuw naar de middag. De 
vastenwet in Nederland gebiedt op Aswoensdag en Goede Vrijdag dat men bij 
twee van de drie maaltijden slechts ongeveer tweederde eet van wat men zou 
willen nemen. Vlees is bovendien in het geheel niet toegestaan. 
 
 

"Modern vasten" 
 

Doordat de Nederlandse Bisschoppenconferentie de invulling van de vastenplicht in 
de Veertigdagentijd aan de gelovigen overlaat - zolang ze zich maar duidelijk in 
bepaalde genoegens beperken - is er in de afgelopen jaren een uitgebreide praktijk 
van 'alternatief vasten' gegroeid. Gelovigen laten bijvoorbeeld de TV veertig dagen 
uit, beloven niet meer de hele avond te internetten, of zweren voor veertig dagen 
het snacken af. Ofschoon er in veel gevallen van vasten in de traditionele zin geen 
sprake meer is, wordt in de kerkelijke media in dit verband graag van 'moderne 
manieren van vasten' gesproken.  
Het vasten in de jaren zestig en daarvoor bestond uit een dieet zonder vlees, 
minder eten op Aswoensdag en Goede Vrijdag en het elke dag wegleggen van een 
snoepje in de streng afgesloten trommel, die met Pasen in een keer helemaal leeg 
mocht worden gegeten.  
Het moderne vasten, waar ongeveer een miljoen mensen aan mee hebben 
gedaan, zo las ik in de krant, bestaat tegenwoordig uit het doneren van geld voor 
de Vastenaktie, geen wijn drinken, minder internetten, extra bidden of geld geven 
aan de armen. 
Vasten is een moment van bezinning, nadenken, als je iets weggooit, over zoveel 
mensen die honger lijden of in armoede leven.  
Geen koekje nemen, geen gebak nemen wat je aangeboden wordt. Je kunt zien 
dat we in welvaart leven want dit alles wordt nu door de meeste mensen als 
normaal ervaren en op elke dag genuttigd als het enigszins mogelijk is. Toen ik er 
eenmaal aan gewend was vond ik het niet zo moeilijk als ik eerst dacht. Nadenken 
over de dingen die je dagelijks automatisch doet, ontvankelijk worden voor de 
boodschap van Gods Liefde zoals dit stuk is begonnen.  

Petra Merts 
Katholieke Universiteit Leuven (B) 
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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 
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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KOM JE OOK MEE ETEN? 
 

oedsel en water is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid… 
De Sobere maaltijd geeft je de kans om daar bij stil te staan. 

Het zijn “Inspiratie en Ontmoeting” die u namens de Diaconie en de Oecumenische 
werkgroep uitnodigen. 
 

In de Veertigdagentijd wordt 2 x een maaltijd voor u aangericht: 
Op woensdag 20 maart in “Het Achterhuis” (naast de RK Kerk) 
Op woensdag 3 april in “Diekgraven” (achter de Grote Kerk) 
Beide maaltijden beginnen om 18.00 uur. 
 

Misschien iets om alleen of met uw gezin of een groep 
vrienden naar toe te gaan. 
 

We vragen per persoon min. € 3,50 (voor kinderen € 2,50) 
per maaltijd en dit bedrag wordt dit jaar, na aftrek van 
onze minimale onkosten, gegeven de Voedselbank Oost-Achterhoek. 
 

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij: 
Annie Broekmaat annie_broekmaat@hotmail.com  0545-292370 
Tiny Appeldoorn m-appeldoorn2@hetnet.nl  0545-293034 
Locatiesecretariaat secretariaatneede@stpaulusparochie.nl  0545-286835 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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