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‘JE ZIET HEM NIET, 
WANT HIJ IS DOORZICHTIG’….. 

PASTORALE COLUMN APRIL 2019 
 

aarom ik het moeilijk vind om te zeggen of ik 
in God geloof en wat dat dan betekent voor 

mij? 
Een klein meisje vertelt over God: … ‘God is overal. 
In de kamer, buiten in het bos, in Afrika, Azië en 
Amerika, en gewoon bij ons, in het donker en in de 
zon op het strand. Hij is ook op jouw neus. Maar je 
ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig.’ 
 

Het zijn niet alleen kinderzaken, poppen en 
snoepjes, die door haar koppie gaan. Ook wat ze 
ervaart van God kleurt het leven van dit meisje. En 
ze heeft er zelfs woorden voor om erover te 
vertellen; een ander houdt het misschien voor 
zichzelf, of drukt het uit in een tekening of spel.  
 

Een kind kunnen we het geloof niet leren, denk ik. 
De vraag is niet of en hoe we dit meisje het geloof 
zouden kunnen bijbrengen of aan haar kunnen 
overdragen. Natuurlijk, er is voldoende wat we haar 
kunnen meegeven aan (Bijbelse) kennis. Er zijn 
genoeg liedjes die we haar kunnen aanleren, of 
rituelen om dat geloven vorm te geven. Heel 
belangrijk. Maar geloof op zich leren, dat doen we 
daarmee niet. De vraag is hoe we haar kunnen 
helpen haar Godservaringen te verwoorden of te 
verbeelden. Welke liedjes, verhalen en rituelen 
kunnen daaraan bijdragen?  

W 
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We kunnen haar benaderen als iemand in wie God werkt, in wie iets van God te 
ontdekken is.  
 

Wat geldt voor dit kleine mensje geldt ook voor grote(re) en oude(re) mensen. Er 
gaat van alles in ons om: hoop, onzekerheid, angst, verwondering, dankbaarheid 
en vertrouwen, …en ook God. Misschien is het verstopt geraakt, verdonkeremaand 
of staat het stand-by. Soms komt het er opeens verrassend uit, en blijkt een 
ander, ouder of jonger een vindplaats van God. 
 

Dat meisje zei het trouwens al. God: je ziet Hem niet, want Hij is door-zichtig. 
Maar Hij is overal. Ook op jouw eigen neus. Dit stelt vragen aan ons: weet ik 
eigenlijk precies wat en waarom ik geloof? Hoe deel ik datgene dat waardevol is 
voor mij met anderen? Hebben we het dan over hetzelfde? Een veel gehoorde 
vraag, zoals bij de gasten in het TV programma ‘Adieu God?’ is dan ‘waarom haak 
je af?’ Haken we af in het christelijk geloven, omdat (meestal in onze tienerjaren) 
het besef doordringt dat de wereld anders is ontstaan dan we als kind leerden. De 
wetenschap houdt zich terecht bezig met waarneembare en logische verklaringen, 
en daar past iets als 'God' niet in. Het Westen is sinds 1945 welvarender dan ooit. 
Voor grote problemen zoals de klimaatverandering verwachten we technische 
oplossingen? De beschikbare vrije tijd hebben we allang opgevuld met vele andere 
activiteiten. En vertel je omgeving maar eens dat je tijd vrij wilt maken om naar de 
kerk te gaan. Of vertel op een feestje maar eens dat je nog steeds gelooft in God 
en bij die kerk wilt horen waar zoveel mis is gegaan. Het imago van de kerk is 
slecht. Het is veel moderner en verstandiger dat je hebt gebroken met dat - in 
veler ogen- achterhaalde ‘sprookje’ uit je jeugdjaren. Duivel en zonde bestaan niet 
meer: iedereen doet toch wel eens iets verkeerd? Dat geeft toch niet? Een vaker 
gehoorde uitspraak. Of speelt er iets anders? Ben je één van die mensen die nooit 
echt is binnengekomen, binnengeleid in het geloof? De generatie van 
communieouders en ouders van vormelingen slaken soms een noodkreet: hun 
eigen generatie is grotendeels afgehaakt, de generatie boven hen hebben geleerd 
katholiek te leven, maar zijn niet gewend hierover te spreken en er woorden aan 
te geven. Geloof dat doe je gewoon. In die gelovige bubbel zijn zij groot 
geworden.  
 

Het is een spannende tijd waarin we leven. Hebben we de hoop verloren? Zijn we 
slechts gelovige consumenten op bepaalde momenten in ons leven? Nooit eerder 
werd zo sterk een beroep gedaan op ons individuele geloof dan in deze tijd? Er 
blijft een verlangen, terwijl er ook twijfels en vragen omtrent het geloof leven. 
Ergens leeft ook een fundament, een soort rotsvast geloof dat God bestaat en dat 
het christelijk geloof de manier is om Hem te leren kennen.  
Zelfs al geloof ik niet alles letterlijk en ben ik het niet overal mee eens, ik zie mijn 
geloof als een mooie manier om betekenis te geven aan mijn leven. De waarden – 
naastenliefde, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en zorg dragen voor de 
zwakkeren in de samenleving – spreken me genoeg aan om de twijfels over de 
rest opzij te schuiven. 
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Bij stellig ongeloof voel ik de behoefte om te verdedigen, omdat er ook veel mooie 
kanten aan zitten. In gezelschap van gelovigen val ik zelf in zo’n stelligheid. Kraakt 
iemand de kerk af, dan voel ik de behoefte ze te wijzen op al het goede 
liefdadigheidswerk dat de kerk doet. Maar wanneer iemand beweert dat de kerk de 
wijsheid in pacht heeft, maak ik me kwaad om de hoogmoed die van zo’n bewering 
uitgaat. 
Herkent u zich in bovenstaande, dan zijn de onderstaande boeken warm aan-
bevolen, omdat die gaan over unieke mogelijkheden en kansen voor iedere 
christen om mee te helpen een vitale geloofsgemeenschap te worden en voor elk 
die een toekomst met Christus voor zich ziet.  
 

Rebuilt (wederopbouw)  Michael White, pr en Tom Corcoran, pw in de VS  
Als God renoveert    James Mallon, bisschoppelijk vicaris in Canada 
Sporen van God in het dorp  Jacobine Gelderloos, promotieonderzoek platteland   
Waarom ik Christen ben  Engelse dominicaner monnik Timothy Radcliffe  
 

Als pastoraal team gaan we graag verder in het spoor van de impulsavond die we 
onlangs hebben gehouden: samen delen en vrijuit spreken over geloofservaringen 
die voortkomen uit het huiselijke leven en opvoeding en deze verbinden met 
traditie en kennis. Woorden vinden voor en verdiepen in wat we geloven en wat of 
Wie ons als dierbaar verlangen voort doet gaan.  
Hebt u zin om in kleinere groepen in uw gemeenschap hierover verder te spreken, 
dan horen we dat graag en voel u vrij om dit aan te geven. Wij staan open voor u. 
We wensen u alvast een Zalig Pasen: in navolging opstanding in uw eigen leven.  
Je ziet Hem niet, want Hij is door-zichtig en zit ook op jouw neus.  
Vanuit het pastoraal team,  
pastoraal werkster Carla Roetgerink.  
 

VASTENACTIE 2019: WATERPUTTEN IN ROMIK ERITREA  
 

n deze Vastenperiode gaat opbrengst van de Vastenactie in de St. Paulus- en 
St. Ludgerparochie naar 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 bisschop van Keren schrijft: 
“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”. 
 

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

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

Het oude is voorbijgegaan, fouten vergeven 
Pasen opent nieuwe deuren 

Een leven vol van lentekleuren, een vleugje van de eeuwigheid 
Daarom voor al onze lezers: onze beste Paaswensen 

 

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

  
  

Palmzondag 
 

za 13 apr 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering p.w. 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 

met Palmpasenoptocht 
p.w. C. Roetgerink 

zo 14 apr 13:00 Eibergen Doopviering Pastoor H. de Jong 
wo 17 apr 20:00 Eibergen De Passie In Openluchttheater 

  
  

Witte Donderdag 
 

do 18 apr 10:00 Neede  Schoolviering p.w. C. Roetgerink 
do 18 apr 14:00 Neede  Seniorensoos (Achterhuis) 

 

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

do 18 apr 20:00 Beltrum De Passie In de kerk 
  

  
Goede Vrijdag 

 

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

  
    

  
  

Paaszaterdag 
 

za 20 apr 20:30 Groenlo Paaswake Pastoor H. de Jong + 
p.w. C. Roetgerink 

  
  

1e Paasdag 
 

zo 21 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 21 apr 9:00 Rietmolen Woord- en Communieviering em. p.w. S. 

Nagelmaeker 
zo 21 apr 10:30 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Vastenactie 

Werkgroep Vieringen 

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

  
2e Paasdag 

 

ma 22 apr 9:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
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ma 22 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 25 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
vr 26 apr 14:30 Neede  Oecumenische gebedsdienst 

voor ouderen (Grote Kerk) 
Dhr. L. van der Meer 
(RK) 

  
    

  
  

2e Zondag van Pasen 
 

27/28 apr 
 

Neede  Geen weekendviering 
 

zo 28 apr 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 28 apr 9:00 Rietmolen Woord- en Communieviering Werkgroep 
zo 28 apr 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 28 apr 15:00 Groenlo Gebedsuur Goddelijke 

Barmhartigheid 
Pastoor H. de Jong 

do 2 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
  

    

  
  

3e Zondag van Pasen 
 

za 4 mei 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering p.w. J. Droste 
zo 5 mei 10:30 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep Vieringen 

zo 5 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 5 mei 15:00 Groenlo Gebedsuur Goddelijke 

Barmhartigheid 
Pastoor H. de Jong 

wo 8 mei 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 9 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

  
    

  
  

4e Zondag van Pasen 
 

za 11 mei 19:00 Eibergen Rozenkrans bidden Werkgroep 
za 11 mei 19:00 Rietmolen Woord- en Communieviering Werkgroep/Moederdag 

viering 
zo 12 mei 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Roepingenzondag 

Pastor R. den Hartog 

zo 12 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 15 

mei 

 
Neede  Redactievergadering (kopij 

inleveren!) 

 

do 16 mei 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 16 mei 14:00 Neede  Seniorensoos (Achterhuis) 

 

  
    

  
  

5e Zondag van Pasen 
 

za 18 mei 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 18 mei 19:00 Neede  Woord- en 

Communieviering 
p.w. C. Roetgerink 
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Dameskoor 

zo 19 mei 9:30 Rietmolen 1e Heilige Communie Pastor R. den Hartog 
+ p.w. C. Roetgerink  

zo 19 mei 11:30 Groenlo 1e Heilige Communie Pastor R. den Hartog 
+ p.w. C. Roetgerink  

zo 19 mei 13:00 Groenlo Doop viering Pastoor H. de Jong 
do 23 mei 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  
    

  
  

6e Zondag van Pasen 
 

za 25 mei 19:00 Eibergen Woord- en Communieviering Werkgroep 
zo 26 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 26 mei 17:00 Groenlo Marialof Pastoor H. de Jong 

  
    

  
  

In de komende weken: 
 

  
  

Hemelvaart van de Heer 
 

do 30 mei 10:30 Eibergen Oecumenische viering 
Openluchttheater 

p.w. C. Roetgerink 

do 30 mei 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 31 mei 14:30 Neede  Oecumenische gebedsdienst 

voor ouderen (Grote Kerk) 
Mw. Joke MacLean 
(NGKV) 

zo 2 jun 10:30 Neede  Woord- en Comm.viering 
Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep Vieringen 

  
  

Pinksteren 
 

zo 9 jun 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Missionarissen 

Pastoor H. de Jong 

  
  

2e Pinksterdag 
 

ma 10 jun 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
 
 
 

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

Overleden: 
01-03  Mevr. M.R.L. van Gessel-Boekelder, Elsmansdijk 15, 70 jaar 
16-03  Dhr. M.H.G.J. Strengers, Zwaluwstraat 2, 84 jaar 
26-03  Dhr. J.H. Waanders, Hofmaat 24, 94 jaar 
 
 
 
 
 
 

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

FINANCIËLE CIJFERS 2017  
 

ieronder vindt u de begroting 2019 voor onze locatie en de resultaten van de 
jaren 2017, 2016 en 2015. H 
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 Begroting 
 

Resultaat 
          

Resultaat Resultaat 
 2019 2017 2016 2015 
     
LASTEN     
Kosten onroerend goed 14.567 14.979 20.278 21.693 
Personeelskosten  23.881 40.126 36.126 45.756 
Kosten eredienst 3.095 2.956 3.286 3.098 
Kosten pastoraal 1.302 800 1.358 785 
Verplichte en vrijwillige bijdragen 8.675 9.628 8.038 9.917 
Beheerskosten 6.128 3.844 4.618 5.872 
Incidentele lasten 1.871    
Totaal lasten (L) 59.519 72.333 73.704 87.121 
     
BATEN     
Bijdragen parochianen 49.200 55.535 56.032 58.278 
Incidentele baten           
Begraafplaats baten       1.850 1.846 1.930 1.708 
Totaal baten (B) 51.050     57.381     57.962 59.986 

     
SALDO EXPLOITATIE (B-L) - 8.469 - 14.952 -15.742 -27.135 
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN     
Opbrengst uit bezittingen en 
beleggingen 13.000 

 
17.000 12.993 11.835 

Begraafplaats overige kosten         110 109 975 70 
Financiële lasten 295 229 380 418 
Saldo Financiële Baten en Lasten (F) 12.595 16.662 13.588 11.487 

     
RESULTAAT BOEKJAAR (B-L+F) 4.126 1.710 -2.154 -15.648 
  
 

WAT BETEKENT GELOVEN VOOR U? 
ZIET U TOEKOMST VOOR ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP? 

 

p 14 januari 2019 heeft de locatieraad een tweede bijeenkomst voor alle 
parochianen van onze geloofsgemeenschap H. Caecilia georganiseerd. Die 

avond mochten we een 30-tal parochianen welkom heten. Jammer genoeg was dat 
aantal maar de helft van de eerste bijeenkomst (op 8 oktober). 
Onder genot van een kop koffie of thee zijn we deze avond, onder begeleiding van 
diaken Cor Peters, begonnen met uitleg te geven, over de toekomst van de 
Paulusparochie. In het bijzonder hoe de geloofsgemeenschap in Neede er in de 
nabije toekomst gaat uitzien. Duidelijk is dat de keuze voor de toekomst niet alleen 

O 
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een zaak is van de leden van de locatieraad. Daarom hebben we die avond de 
aanwezigen gevraagd of er mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen voor 
een klankbordgroep. Deze oproep is ook geplaatst in de vorige Binding. 
 

Wij wijzen u er als locatieraad nadrukkelijk op, dat wij niet alleen de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap bepalen. Daar hebben we u allen voor nodig!  
De toch wel teleurstellende opkomst bij de 2e bijeenkomst en het feit dat zich 
vrijwel niemand heeft aangemeld als lid van de klankbordgroep geven ons de 
indruk dat er weinig draagvlak is bij parochianen om mee te denken en mee te 
praten over hoe het verder moet met onze geloofsgemeenschap. Hoe kunnen wij, 
zonder dit draagvlak, de belangen van onze geloofsgemeenschap goed behartigen? 
 

Daarom opnieuw een oproep om uw stem te laten horen: wat betekent geloven 
voor u? Hoe ziet ú de toekomst van de geloofsgemeenschap in Neede? 
 

Natuurlijk horen we verhalen wat het voor u en ons allen doet zodra we afscheid 
moeten nemen van “onze karke”. Lief en leed is er gedeeld. Feestelijke momenten 
rond doop, communie en vormsel. Van velen hebben we afscheid genomen in deze 
kerk en hen begeleid op weg naar hun laatste rustplaats. 
De kerk, de ontmoetingsplek voor velen. De kerk, die ook zorgzaam is en omziet 
naar mensen bij ziekte, rouw of bij dankbare momenten. 
Natuurlijk, er is de laatste jaren veel veranderd in kerk én samenleving. 
Kerkbezoek hoort niet meer als vanzelfsprekend bij het gezins- en geloofsleven. De 
betrokkenheid bij kerk en geloven is sterk afgenomen. 
 

Toch geloven wij in een toekomst. Geloven, de weg van Jezus proberen te gaan in 
ons leven, mag dan een kleine groep mensen raken, maar het gaat door. Een 
kerkdeur kan dichtgaan, maar geloven gaat door. De geloofsgemeenschap sluiten 
we niet! Tenzij...! 
Daarom opnieuw de vraag wie er met leden van de locatieraad en pastoraatsgroep 
mee wil werken aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. We zien uw/jullie 
reactie met belangstelling tegemoet, graag voor eind april. Onze contactgegevens 
vindt u achterin elke Binding. 
 

Met vriendelijke groet, 
Fons Kox, voorzitter locatieraad H. Caecilia Neede  
 

INZETTEN VAN DE “WERKGROEP VIERINGEN” 
 

egin maart ontvingen alle locaties een conceptrooster voor de vieringen in juli, 
augustus en september. Daarin staan de vieringen met voorgangers vermeld. 

Elke locatie mag zelf een invulling geven aan de weekenden zonder viering. 
 

In Neede zijn we gewend dat de Werkgroep Vieringen dan een Woord- en 
Communieviering verzorgd, met zang van het Dames- of Herenkoor. Er zijn ook 
locaties waar andersoortige vieringen worden gehouden, bijv. vespersdiensten in 
Eibergen verzorgd door het koor. 
 

B 
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U zult begrijpen dat de Werkgroep Vieringen niet onbeperkt ingezet kan worden. 
Na het afscheid van twee ervaren en gewaardeerde vrijwilligers (Annie Haarman 
en Lidy van der Heijden) bestaat de Werkgroep Vieringen nog uit vier vrijwilligers: 
Ery Bolster, Fons Kox, Simone Meijerink en Sandra Niemeijer. Daarvan hebben Ery 
Bolster en Simone Meijerink aangegeven ook een overweging te willen verzorgen, 
een wezenlijk onderdeel van een Woord- en Communieviering. Een onderdeel dat 
ook veel voorbereiding vraagt van deze vrijwilligers. Natuurlijk zijn er boeken en is 
er op internet informatie voorhanden ter inspiratie, maar elke overweging is 
maatwerk én mensenwerk. 
 

Dat is ook één van de redenen waarom we zorgvuldig willen omgaan met het 
inzetten van de Werkgroep Vieringen. 
We hanteren sinds medio 2018 daarom als stelregel dat de Werkgroep Vieringen 
alleen wordt gevraagd voor weekenden waarin ook in onze buurlocatie Eibergen of 
Rietmolen geen viering is met een voorganger. 
In het conceptrooster voor juli t/m september 2019 (13 weekenden) zijn er in onze 
kerk bijvoorbeeld 4 vieringen met een voorganger (14-7, 11-8, 15-9 en 21-9). Er 
zijn in dat tijdvak 3 weekenden waarin ook in Eibergen of Rietmolen geen viering is 
met een voorganger (3/4-8, 17/18-8 en 31-8/1-9). Op 18 augustus is in Neede de 
Oecumenische Tentdienst. Daarom is de Werkgroep gevraagd om in de 
weekenden van 3/4 augustus en op 31 augustus/1 september een Woord- en 
Communiedienst te verzorgen. 
 

Op deze wijze proberen we te organiseren dat er elk weekend een viering is waar 
u naar toe kunt in Neede of in een directe buurlocaties (Rietmolen of Eibergen). 
Uw locatieraad en pastoraatsgroep  
 

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK WEER 1X PER MAAND 
 

orig jaar vroeg de Beleidsadviesgroep Diaconie om de maandelijkse inzameling 
voor de Voedselbank in alle kerken van de Paulusparochie wekelijks te gaan 

doen. De bestaande inzameling in het 1e weekend van de maand werd soms als 
verwarrend ervaren omdat niet in elke kerk het 1e weekend van de maand een 
viering is. 
In Neede zien we dat sinds de invoeren van wekelijkse inzameling er nauwelijks 
nog levensmiddelen voor de voedselbank worden meegebracht. Wel zit er 
regelmatig een klein bedrag in de collectebus. 
 

De locatieraad heeft besloten om vanaf 1 mei 2019 in Neede weer terug te gaan 
naar een maandelijkse inzameling en wel tijdens de 1e weekendviering in de 
maand. Dat kan dus ook het 2e of 3e weekend van de maand zijn als er niet eerder 
die maand een weekendviering is. De inzameling wordt uiteraard aangekondigd in 
Binding en in de mededelingen in de kerk. 
 

De inzameling voor de Voedselbank is helaas nog steeds hard nodig. Door de 
aantrekkende economie zou je een daling van het aantal cliënten verwachten, 
maar het tegendeel is waar. De Voedselbank kan uw/onze steun goed gebruiken.  
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███ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ███ 
 
 
 
 

BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE ST. PAULUSPAROCHIE  
 

ind oktober 2018 presenteerden het parochiebestuur en pastorale team aan de 
leden van de locatieraden en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de pastorale 

activiteiten, het nieuwe beleid voor de komende 3 jaar. De situatie van kerk, 
geloven en geloofsgemeenschappen, is ook in onze parochie aan verandering toe. 
Het beeld van de vitaliteit geeft reden tot zorg. “Het roer moet om”, zo schrijft het 
parochiebestuur. Door een terugloop van het aantal parochianen, een 
verminderende deelname aan de kerkelijke praktijk, een vermindering van het 
aantal pastorale krachten, vrijwilligers en pastores en de verwachte beperkingen 
aan inkomsten. Er is krimp, maar geen kramp! 
Het bestuur en pastorale team maken keuzes om ook voor de toekomst katholiek 
geloven en leven in dit deel van de Achterhoek te behouden. Dit alles is heel 
ingrijpend, want er zullen de komende jaren (voor 1-1-2026) vier van de zeven 
kerken aan de Goddelijke eredienst worden onttrokken. Dat wil zeggen dat de 
gebouwen een nieuwe eigenaar en bestemming gaan krijgen. Dat vraagt om een 
zorgvuldig proces. Het parochiebestuur heeft mevr. Anja Oude Geerdink gevraagd 
om samen met mij de locaties te begeleiden en te ondersteunen in dit proces. 
Mevrouw Oude Geerdink en ik doen dit ook t.b.v. de St. Ludger Parochie. 
Inmiddels hebben we enkele gesprekken met locatieraden gehad en we horen en 
voelen de emoties die er zijn rond het sluiten van kerken. Anderzijds bespeuren we 
ook een reëel besef dat er iets moet gebeuren en er lokaal niet alles meer kan 
zoals het kerkelijk leven altijd is geweest. 
Lokale geloofsgemeenschappen staan voor de opdracht om zelf actief werk te gaan 
maken van pastoraat nabij in de eigen gemeenschap. Lokaal hoeft men geen hele 
parochie meer draaiende te houden. Dat is bij het ontstaan van de St. Paulus-
parochie al ingrijpend veranderd. Centraal worden de sacramenten gevierd en 
pastorale zorg en ondersteuning blijft. Lokaal ontstaat ruimte voor nieuwe 
invulling. Maar, zijn er lokaal vrijwilligers die aan die nieuwe toekomst gaan 
werken? Dat is een spannende vraag. Daar waar het lokale geloofsgemeen-
schappen lukt om zelf drager te zijn van het pastoraat, in verbondenheid met de 
gehele St. Paulusparochie, is er een weg naar een nieuwe toekomst mogelijk. 
We staan nu nog aan het begin van deze weg, met volop kansen en 
mogelijkheden. Veel mensen jong en ouder zijn zoekend naar zingeving en de 
betekenis van geloven in hun leven. Een van de uitdagingen is om verbindingen 
tussen mensen te maken. Bij dit proces zal het steeds moeten gaan over ons 
geloof. Geloven dat God, oorsprong doel en zin van ons leven is. Het mooiste 
beeld dat we van God kennen is Jezus zijn Zoon en onze Broeder. Op grond van 
ons doopsel en vormsel dragen wij zijn naam, christen. 
Wij zijn leerling en getuigen van Jezus. Getuigen in woorden en daden van Zijn 
liefde en dienstbaarheid. 
Christenen leven met een open blik naar de samenleving, met hart voor kwetsbare 
mensen, de armen van onze tijd. Christenen bouwen aan het Koninkrijk van God, 
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dat ook gestalte mag krijgen in een lokale geloofsgemeenschap. Terecht dat de 
beleidsplannen spreken over moed en vertrouwen en met geloof de toekomst 
tegemoet! Ik bid dat we als moedige mensen in een goede Geest mogen 
samenwerken en bouwen aan die nieuwe toekomst. 
Diaken Cor Peters  
 

VOORBEREIDING 1E H. COMMUNIE: FILM KIJKEN IN BELTRUM 
 

amen film kijken kan aanleiding geven tot een spontaan gesprek. Film kijken 
roept gevoelens op van verbazing, afschuw, angst, verwondering en 

blijdschap.  
De film leidde ons, de communicanten, hun (groot)ouders, 
enkele broertjes en zusjes en koorleden, door het leven 
van Jezus.  
Er zijn vele films over Jezus gemaakt en de titels laten ons 
weten vanuit welk perspectief de film Jezus laat zien: als 

Superstar, King of kings, Son of God, Greatest Story Ever of the Nativity story. 
Wij keken naar beelden door de ogen van kinderen die destijds leefden rondom 
Jezus, de Messias (Verlosser en Redder) . 
 

Het was een bijzonder goed bezochte en inspirerende avond met dank aan de 
gastvrijheid in Beltrum. De aanwezigheid van zovele jonge mensen in de kerk geeft 
moed en vertrouwen. Dat klonk ook die avond. We zijn begonnen met gebed en 
hebben ons laten meenemen in het verlangen om meer van Jezus te leren en te 
kennen.  
Film in het algemeen, deze in het bijzonder, plaats ons voor de essentie van 
dingen.  
 

TERUGBLIK OP LEZING DOOR DR. ANTON TEN KLOOSTER 
 

oensdagavond 20 maart werden de 25 geïnteresseerden naar wat Anton ten 
Klooster te vertellen had, gastvrij ontvangen door leden van de locatieraad in 

de sporthal annex dorpsaccommodatie (DAR) in Rietmolen. 
Anton ten Klooster (1983) is priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij promo-
veerde in 2018 op een proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen door 
Thomas van Aquino. Ten Klooster vertelde over hoe hij te werk was gegaan en er 
was ruimte om vragen te stellen, in gesprek te gaan. De 10 geboden worden vaak 
als leefregels gebruikt maar als je de vraag stelt: Wat is nou geluk dat niet zomaar 
voorbij is? Dan geeft Jezus het antwoord met de Zaligsprekingen; leefregels 
waardoor mensen opbloeien. Zalig = gelukkig. 
Het was een zinvolle avond en na afloop kochten veel bezoekers het boek ‘Op de 
weg van het geluk, De zaligsprekingen als leidraad voor je leven’ geschreven door 
Anton ten Klooster en Gerben Zweers. 
 

Samenvatting van de lezing: 
De basis voor Ten Kloosters proefschrift werd eigenlijk al gelegd in 2002, tijdens 
de Wereldjongerendagen in Toronto. Daar sprak paus Johannes Paulus II zijn 
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vertrouwen uit in de honderdduizenden aanwezige jongeren. Ten Klooster was één 
van die jongeren die de paus toen hoorden zeggen: “Dierbare vrienden, de Kerk 
kijkt vandaag met vertrouwen naar jullie, en verwacht dat jullie de mensen van de 
zaligsprekingen zullen zijn.” Zestien jaar later verdedigde Anton ten Klooster zijn 
proefschrift waarvan die woorden het motto zijn. 
De zeven zaligsprekingen (zoals over de armen van geest, de treurenden en de 
zachtmoedigen) komen steeds terug in de carrière van Thomas van Aquino. Deze 
Middeleeuwse kerkleraar oefende zijn taak – de Bijbel uitleggen – uit op drie 
manieren, aldus Ten Klooster: “Eerst ging hij de Bijbel lezen, daarna disputeren, 
oftewel: discussies houden over de vragen die Bijbellezing oproept. De derde en 
laatste stap is het preken.”  
In zijn proefschrift houdt Ten Klooster in de uitleg van de zaligsprekingen die 
driedeling aan. Voor zijn proefschrift putte Ten Klooster onder andere uit een 
manuscript dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd ontdekt in de 
universiteitsbibliotheek van Bazel. Het zijn aantekeningen gemaakt tijdens een 
reeks colleges die Thomas van Aquino gaf over het Matteüsevangelie. Ten 
Klooster: “De relevante delen van die tekst waren nog niet ontsloten, een taak die 
ik uiteindelijk zelf op me heb genomen.” 
 

Thomas van Aquino zag de zaligsprekingen als een uitleg over wat geluk wel en 
niet is.  
Ten Klooster: “Uiteindelijk – dat is de vaste overtuiging van Thomas – is ons ware 
geluk te vinden bij God. Diegenen wier leven op God gericht is, de zuiveren van 
hart en de vredebrengers, zijn in hun leven al het meest afgestemd op het 
uiteindelijke geluk.” 
De kern van Thomas’ verhandeling is dat het handelen van de mens gevormd 
wordt door de genade van God, zo betoogt Ten Klooster. “Door de deugden van 
geloof, hoop en liefde te geven, verbindt God de mens aan zich. De zeven gaven 
van de Heilige Geest zijn daar een verdere versterking van. Het is met de door God 
gegeven deugden en met de gaven van de Geest dat de mens die dingen kan doen 
die hem of haar naar het ware geluk voeren. En de dingen die de mens kan doen… 
die zijn het beste beschreven in de zaligsprekingen. Een dergelijk leven is 
buitengewoon gelukkig en vruchtbaar – ook wanneer het niet zonder moeite is.”  
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE IS EEN VERVOLGSTAP 
OP HET HEILIG DOOPSEL IN DE REEKS VAN ZEVEN SACRAMENTEN 

 

n januari zijn de communicanten van de St. Paulusparochie en de St. 
Ludgerparochie in een startviering begonnen met de voorbereiding op het 

ontvangen van de 1e Heilige Communie. Op 3 locaties, namelijk Lichtenvoorde, 
Groenlo en Neede komen de kinderen regelmatig samen met hun ouders.  
Het project “Blijf dit doen” helpt ons daarbij en is erop gericht de kinderen meer 
vertrouwd te maken met ons geloof en met wat er in de kerk gebeurd. Bijbelse 
verhalen ondersteunen dit. 
De communicanten weten wat de naam van God betekent “Ik zal er zijn”. Er is een 
rondleiding in de kerk geweest. De kinderen weten wat er allemaal in het huis van 
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God gebeurt, te zien is en welke betekenis dit heeft. De communicanten hebben 
zich voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Alle kinderen zijn een “parel in Gods 
hand”. De jongens en meiden hebben verteld waarom ze de 1e Heilige Communie 
willen ontvangen. Er staat nog een bezoek aan de bakker gepland met aansluitend 
een broodmaaltijd. Hierbij staat het laatste avondmaal centraal. Breken en delen 
van brood en delen van de wijn: Lichaam en Bloed van Christus. 
Op 19 mei en 26 mei is de grote dag, de communicanten ‘Blijven doen wat Jezus 
zelf gevraagd heeft aan zijn vrienden toen en ook nu nog aan ons: ‘delen in zijn 
Aanwezigheid’. Wij hopen u allen te verwelkomen, om deze jonge parochianen 
welkom te heten en te ondersteunen! 
19 mei om 09.30 uur in Rietmolen en om 11.30 uur in Groenlo  
26 mei om 11.00 uur in Lichtenvoorde 
Werkgroepen 1e Heilige Communie St. Paulus en St. Ludger  
 

PAAS-EPOS OP 11 APRIL IN LIEVELDE  
 

tephen Boonzaaijer geeft nu voor het 8e 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 
gereageerd 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.  
 

MEE NAAR DE CHRISMAMIS?  
 

eder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Apeldoorn de Chrismamis gevierd. Tijdens deze plechtige 

eucharistieviering in het midden van de Goede Week hernieuwen de priesters hun 
wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de ziekenolie en 
de olie voor de geloofsleerlingen gezegend. 
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur en vormt het jaarlijks 
hoogtepunt voor de Kerk van ons Aartsbisdom Utrecht die samenkomt rondom de 
aartsbisschop. De aartsbisschop spreekt daarom de wens uit dat de Chrismamis 
een echt diocesaan karakter zal dragen. Naast de priesters, diakens, pastoraal 
werkers en pastoraal assistenten zijn ook leden van de geloofsgemeenschappen 
van de parochies in ons bisdom uitgenodigd om met een delegatie aanwezig te 
zijn. 
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Ruimer nog: alle gelovigen zijn welkom om deze viering mee te maken. Het zou 
mooi zijn als ook jongeren, bijvoorbeeld hen die in november gevormd werden, 
deel zouden nemen. 
De aartsbisschop heeft aan de viering een actie voor de voedselbank verbonden. 
In de kerk in Apeldoorn komen manden te staan waarin eenieder producten als 
donatie kan achterlaten.  
 

Wilt u de Chrismamis eens meemaken? Dat kan. 
U kunt op eigen gelegenheid gaan, maar ook bestaat de mogelijkheid om samen te 
reizen, met de auto of trein op basis van gedeelde kosten. Wanneer u graag 
samen wilt reizen, dan kunt u zich voor 12 april melden bij het centraal 
secretariaat in Groenlo, tel. 0544 – 464663, secretariaat@sintludger.nl. 
De Onze Lieve Vrouwekerk vindt u op korte loopafstand van het station Apeldoorn-
Centraal: Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn. 
Namens het pastoraal team, pastoor H.A.M. de Jong  
 

KRUISWEG VAN JEZUS VIEREN WE MET KINDEREN 
 

et als Jezus hebben veel mensen een kruis te dragen omdat ze ziek zijn, 
omdat ze gepest worden, eenzaam zijn, omdat ze christen zijn, omdat ze 

moeten vluchten voor geweld, omdat ... 
 

Op Goede Vrijdag 19 april om exact 15.00 uur - het uur van het sterven van Jezus 
– vieren we speciaal voor kinderen de Kruisweg. Voor de parochies St. Ludger en 
St. Paulus doen we dit in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. 
Aan de hand van een PowerPoint vieren we de 15 staties, als het ware stations 
waarop we stil gaan staan bij de gebeurtenissen op de laatste aardse levensdag 
van Jezus. Natuurlijk vragen we ons af wat dit nu nog voor ons betekent? 
We zullen briefjes gaan verbranden met een persoonlijke notitie/tekening en we 
bidden samen en brengen bloemen bij het kruis van Jezus. Een mooie bloem 
geplukt uit de tuin, of een mooie bloem die u ergens gekocht heeft, mag u 
meebrengen naar de viering. 
We nodigen u en uw (klein)kinderen van harte uit om dit vooraf aan het Paasfeest 
dit samen te vieren, zodat we begrijpen en ervaren dat het een Goede Vrijdag is.  
Het pastoraal team heet u van harte welkom voor deze bijzondere viering, 
waarmee we hopen u te ondersteunen in een stukje geloofsopvoeding. 
Namens het pastoraal team, pastoraal werkster Carla Roetgerink  
 

BOETE EN VERZOENING MET PASEN  
 

n de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, niet wil 
bestraffen. Hij wil ze juist de kans geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich 

bekeren en hun leven beteren.  
Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de 
verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen 
opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het 
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dwangmatige en ‘het rijtje stoutigheden’ van vroeger, maar een open gesprek over 
het leven: over kansen, teleurstellingen, over falen en verlangen.  
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen 
we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, 
wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen uitspreken om 
ons leven te beteren.  
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er op zaterdag 20 april biechtgelegenheid 
van 16.00 tot 17.00 uur, voorafgaand aan Paaswake die om 20.30 uur begint. 
Pastoor De Jong is dan in de Calixtusbasiliek aanwezig, ook voor een gesprek. Op 
dezelfde tijd is pastor Den Hartog aanwezig in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. 
Op zondag 28 april kunt u in de Calixtusbasiliek het sacrament van de verzoening 
ontvangen tijdens het Heilig Uur (aanvang 15.00 uur) in verband met de Zondag 
van de Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen. 
Buiten genoemde tijden kunt u desgewenst ook één van de priesters benaderen 
(pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793).  
 

HET PAASTRIDUUM VIEREN IN HET EUCHARISTISCH CENTRUM  
 

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

het eeuwig leven bij God.  
Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet 
zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen gevierd kunnen 
worden in het kader van de viering van de Eucharistie, worden genoemde 
vieringen in één kerk gevierd en wel in het Eucharistische Centrum van onze 
parochie: de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. 
 

Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze bijzondere, 
intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen 
samen te vieren. 
Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de eerste heilige 
communie bij de Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de viering van de 
gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Onze Heer dan ook het karakter 
hebben van een gezinsviering. De viering op 18 april begint om 19.00 uur. Na de 
viering is er tot 21.30 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament in de Mariakapel van de basiliek. 
Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden (lijdens-
verhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de basiliek. 
De plechtige viering van de Paaswake (20 april, 20.30 uur), zal voor alle 
geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie-brede koor “Laudate 
Dominum” medewerking verlenen. 
Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de 
deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan 
vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in 
Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar 
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voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, 
Lievelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen. 
 

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

28 APRIL IN GROENLO: ZONDAG GODDELIJKE BARMHARTIGHEID  
 

n het jaar 2000 gaf paus Johannes Paulus II de titel aan deze Tweede Zondag 
van Pasen, Beloken Pasen. Paus Johannes Paulus II was een groot vereerder 

van de heilige zuster Faustina Kowalska. Aan haar heeft de Heer zich bekend 
gemaakt en haar gevraagd de devotie tot zijn Goddelijke Barmhartigheid te 
bevorderen. Hij beloofde gelovigen, die op Barmhartigheidszondag naderen tot het 
sacrament van boete en verzoening en de eucharistie bijzondere genaden te 
schenken. In het jaar 2005 overleed paus Johannes Paulus II op de vooravond van 
deze zondag. 
Op zondag 28 april vindt wederom een Uur van Barmhartigheid plaats in de H. 
Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo. Er is gelegenheid tot stil gebed bij het 
Allerheiligste Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid wordt 
gebeden én er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en 
verzoening. Het gebedsuur wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur. U kunt er 
ook voor kiezen een gedeelte mee te maken. Eerder op deze zondag begint de 
Hoogmis in de basiliek om 10.30 uur. 
Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee in de Calixtuszaal. 
U bent hartelijk welkom! 
Pastoor H.A.M. de Jong  
 

ZONDAG 5 MEI OPENING VAN HET BEDEVAARTSEIZOEN  
 

n onze Christelijke traditie is een goede gewoonte om op bedevaart te gaan. 
Gelovigen trekken naar heilige plaatsen om God te eren, God dank te zeggen en 

gebeden, vragen en zorgen bij Hem neer te leggen. Plaatsen als Lourdes, Rome, 
het Heilig land en Kevelaer zijn plaatsen waar veel pelgrims samenkomen. 
Ook in onze St. Ludger- en St. Paulusparochie is er een traditie van op bedevaart 
gaan. Dit jaar gaan we op zaterdag 7 september naar Kevelaer en organiseren we 
van zaterdag 19 tot en met donderdag 24 oktober een inspiratiereis naar Rome. 
Op zondag 5 mei om 17.00 uur is in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo de start van 
het bedevaarseizoen met een Marialof met Eucharistische aanbidding. De zang 
tijdens de viering zal verzorgd worden door de herenkoren uit Eibergen en 
Groenlo. Iedereen is van harte welkom. 
Pastor R. den Hartog, parochievicaris  
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15 MEI: EEN BIJZONDERE RONDLEIDING IN DE CALIXTUSBASILIEK  
 

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

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

U hebt daartoe de gelegenheid op woensdag 15 mei om 19.30u. Vanaf 19.15u 
bent u welkom in de basiliek van Groenlo aan de Nieuwstad voor een kop koffie of 
thee.  
 

KINDERKAMP (7-13 JAAR) EN TIENERKAMP (12-16 JAAR)  
 

it jaar organiseert WKJ (Werkgroep katholieke jongeren) een tienerkamp in 
Venray van 10 t/m 17 augustus voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 

jaar. Er zijn leuke activiteiten zoals bosspelen, kampvuur en verdieping in het 
geloof met andere katholieke tieners. Zie: http://www.wkj.nl/tienerzomerkamp  
 

an 3 t/m 8 augustus organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een 
kinderkamp voor meisjes en jongens van 7 t/m 13 jaar. Het kamp heeft als 

motto ‘In het begin’ en vindt plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
Het kinderkamp kost € 125 per kind (extra kind uit een gezin: speciaal tarief van € 
70). Info/aanmelden (vóór 1 juni): http://jongaartsbisdom.nl/index.php?id=372  
 

6-DAAGSE INSPIRATIEREIS NAAR ROME 
GA JIJ MEE IN DE VOETSPOREN VAN DE EERSTE CHRISTENEN? 

 

e samenwerkende parochies St. Paulus en St. Ludger organiseren een 6-
daagse inspiratiereis naar Rome van 19 t/m 24 oktober 2109. 

Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige 
plaatsen. Rome is één van de oudste bedevaartplaatsen ter wereld. Een bijzonder 
reisaanbod voor ieder die altijd al eens naar Rome had willen gaan, maar ook voor 
mensen die uitzien naar een hernieuwde kennismaking met de Eeuwige Stad. 
We gaan in de voetsporen van de HH. Petrus en Paulus en we bezoeken meerdere 
religieuze en culturele hoogtepunten in Rome. Rome het hart van de wereldkerk. 
Een bezoek aan de Sint-Pieter mag natuurlijk niet ontbreken en we gaan op 
audiëntie bij Paus Franciscus. Samen pelgrimeren, met de parochie op bedevaart 
gaan, brengt mensen samen en kan de onderlinge verbanden verstreken. Door 
betekenisvolle ontmoetingen is er ruimte voor persoonlijke levens- en 
geloofsvragen.  
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Aanmelden en meer informatie bij pastor Ronald den Hartog (06-
57330330) of diaken Cor Peters (06-51036579) 
 

 

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

TERUGBLIK OP DE 1E SOBERE MAALTIJD 
 

p 20 maart was er in de Grote Zaal van Het Achterhuis de eerste van twee 
sobere maaltijden in de Vastentijd. Met 15 personen zaten we aan tafel en 

konden we genieten van Hongaarse bonensoep met brood. Sober, maar er was 
genoeg voor iedereen. 
Met elkaar stonden we op deze manier even stil bij het feit dat voedsel en water 
geen vanzelfsprekendheid is voor veel mensen op deze wereld. We luisterden aan 
het slot naar muziek, baden we het Onze Vader en zongen samen “Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est” (waar vriendschap heerst en liefde, daar is God). 
Na aftrek van de kosten van de ingrediënten kon er € 97,00 worden overgemaakt 
naar de Voedselbank Oost-Achterhoek. In de week waarin deze Binding wordt 
gedrukt is de 2e sobere maaltijd, dan in Gebouw Diekgraven. 
 

Na afloop legde een oudere bezoekster haar hand op mijn schouder en vroeg 
bezorgd “Waar zijn die andere katholieken?” Zij verwoorde wat andere aanwezigen 
in ons Achterhuis (ook ikzelf) in stilte dachten. Ubi Caritas…. 
Gerard Bartels  
 
 

VESPERS IN DE GOEDE WEEK 
 

et als vorig jaar zijn er de eerste drie dagen in de Goede week (maandag 15, 
dinsdag 16 en woensdag 17 april) korte vesperdiensten. Omdat er geen 

voorgangers beschikbaar waren om vanuit katholieke kerk te participeren heeft de 
PKN Neede de drie vesperdiensten zelf voorbereid en niet in oecumenisch verband. 
Natuurlijk is iedereen welkom bij die vespers die gehouden worden in de Grote 
Kerk en telkens beginnen om 19.30 uur. 
Stuurgroep Oecumene 
 
 
 
 
 
 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

10 maart € 76,70 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus  
 
 

PALMTAKKEN EN WIJWATER 
 

p zondag 14 april worden in Neede de palmtakjes gewijd. In de kerk zijn 
voldoende palmtakjes aanwezig, maar u mag ook eigen palmtakjes mee-

brengen. 
Na afloop van de viering op Eerste Paasdag (21 april) kunt u wijwater meenemen 
achter uit de kerk. U wordt verzocht hiervoor zelf flessen mee te brengen.  
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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 ( welkom@inloophuisneede.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 
Pinksterbinding 15 mei  27 – 29 mei 
Vakantiebinding 3 juli  15 – 19 juli 
Septemberbinding 28 augustus 9 – 13 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 JIJ OOK EEN PALMPASENSTOK MAKEN? 
 

ondag 14 april word er in de kerk van Rietmolen 
Palmpasen gevierd. Deze viering is speciaal voor 

kinderen en begint om 10.30u. 
Om deze viering extra feestelijk te maken willen we op 
zaterdag 13 april een Palmpasenstok gaan maken in het 
Achterhuis in Neede. Met deze stok kun je de optocht in de 
kerk meelopen. 
Na afloop kun je hem aan iemand cadeau geven die wel 
een opkikkertje kan gebruiken of hem thuis een mooi plekje 
geven. Maar ook als je niet naar de viering in Rietmolen 
kunt komen, of in een andere locatie Palmpasen viert, ben 
je welkom om een Palmpasenstok te komen maken. 
Zeg het aan je vriendjes en vriendinnetjes en kom op zaterdag 13 april naar het 
Achterhuis. We hopen jullie allemaal te zien. 
 

Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk, Borculoseweg 43 in Neede 
Wanneer: 13 april van 14.00u tot 15.30u. 
Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er komen. We kunnen dan voor 
voldoende materiaal zorgen. Je kunt je tot 7 april opgeven bij Simone Meijerink 
tel. 06-23147669/0545- 295396 of mtsmeijerink@comveeweb.nl. 
Zelf meenemen: Een houten stok in de vorm van een kruis.  
 

 
 Een week later, zondag 21 april is het Pasen. Er is 
dan een viering om 10.30u in de kerk van Neede. Er 
is dan ook een kindernevendienst. 
We gaan dan samen praten over wat er tussen 
Palmpasen en Pasen allemaal met Jezus is gebeurd. 
Komen jullie ook? 
 

Simone Meijerink en Liza-Milou Thuinte 
 

 

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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