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BEDEVAARTEN ALS VERDIEPING 
VAN JE LEVEN EN GELOVEN 

PASTORALE COLUMN JULI/AUG. 2019 
 

e zomermaanden zijn ook vakantiemaanden. 
Vrij zijn, even afstand nemen van je dagelijkse 

beslommeringen. Of je nu korte of langere reizen 
maakt, of gewoon een dagje erop uit, het vrij zijn 
doet iets met je. We ontspannen en laden tegelijk 
de innerlijke accu op. Wij gaan graag naar de 
bergen van Oostenrijk om daar, wandelend, te 
genieten van de natuur. Maar ook te luisteren naar 
de stilte. Vakantie is vrij-zijn voor andere 
bezigheden. Vrienden of familie te bezoeken. We 
kennen ook speciale reizen, bedevaarten, naar een 
bijzondere of heilige plek. 
 

Onderweg zijn: van alle tijden en geloven. 
Soms nemen we bewust afstand. Je kunt toe zijn 
aan rust, je hebt behoefte om na te denken hoe het 
in je leven verder moet. Een pelgrimstocht per fiets 
of te voet naar Santiago de Compostella is in onze 
dagen een geliefde tocht. Een tocht die men vaak 
alleen maakt. 
Al sinds mensenheugenis gaan mensen op 
bedevaart. Dit gebruik bestaat niet alleen binnen de 
christelijke traditie maar ook binnen andere grote 
en kleinere godsdiensten. Denk bijvoorbeeld aan de 
bedevaarten naar Mekka en Medina in de Islam. 
Volgens de “Dikke Van Dale” is een bedevaart ‘een 
reis naar een heilige plaats’, die vroeger vaak te 
voet werd gemaakt. Hij laat bij voorkeur gebeuren 
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wat gebeurt. Van oorsprong ondernam men een bedevaart meestal om iets te 
vragen (“een gunst af te smeken”), te danken, boete te doen of om het geloof te 
verdiepen. Voor christenen gelden als heilige locaties de plaatsen van de geboorte, 
het leven en het lijden van Jezus of de plaatsen, waar een heilige geleefd heeft of 
begraven is of waar een verschijning heeft plaatsgevonden.  
 

Innerlijke reis 
De mens reist al vanaf het begin van zijn bestaan. De eerste en enige manier was 
om al lopend een verder liggend doel te bereiken. De andere natuur waar men in 
terecht kwam, de andere dorpen die men passeerde. Wie reist treedt buiten zijn 
eigen wereld. Wie buiten zijn eigen wereld treedt ziet andere werelden, en dit 
heeft vaak een verhelderende werking op ons bewustzijn. We groeien door te 
reizen. We leren te zien dat er meer is in de wereld dan alleen het leven dat wij 
zelf leiden. We leren andere landschappen kennen, andere gewoontes van 
mensen, andere kleuren en geuren, kortom, we vergroten onze eigen wereld door 
te reizen. 
Een pelgrimage of een bedevaart kan een mooie gelegenheid zijn tot een innerlijke 
reis. Een pelgrimage is een tocht naar een plek van spiritueel belang, met de 
bedoeling om inzicht te krijgen in je eigen denken en handelen. Niet het einddoel 
van de pelgrimstocht is het belangrijkste maar de weg ernaartoe. De “ontberingen” 
die je onderweg tegen kunt komen brengen je op andere plaatsen in jezelf 
waardoor de reis die je letterlijk onderneemt zich ook van binnen afspeelt. Een 
bedevaart of een pelgrimage is een bijzondere manier om tot jezelf te komen. Je 
kunt ook jezelf tegenkomen. Door letterlijk afstand te nemen van je dagelijkse 
beslommeringen, te bidden en stil te worden kom je wellicht dichter bij jezelf, 
misschien wel tot nieuwe inzichten en ervaar je kracht die je helpen het leven te 
leven en moeilijke beslissingen te nemen. 
 

Parochiebedevaart: samen pelgrimeren 
Binnen parochies en geloofsgemeenschappen hebben bedevaarten een lange 
traditie. Dat geldt ook voor de Ludger Parochie. Bedevaarten naar plaatsen waar 
Maria een belangrijk rol speelt springen daar wel uit. Denkt u maar aan de 
jaarlijkse bedevaarten naar Kevelaer, Banneux en Lourdes. De laatste jaren is daar 
ook Rome en het Heilig Land bij gekomen. 
We zien een toenemende belangstelling voor deze manier van samen pelgrimeren. 
Samen pelgrimeren, met mede-parochianen op bedevaart gaan, brengt mensen 
samen en kan de onderlinge verbanden versterken. Door betekenisvolle 
ontmoetingen is er ruimte voor persoonlijke levenswegen en geloofsvragen. Het 
pastorale beleidsplan 2018-2021 noemt uitdrukkelijk pelgrimeren als een vorm van 
pastoraat dat bij kan dragen aan de opbouw van de geloofsgemeenschappen. Het 
komende jaar staan er enkele bedevaarten en pelgrimsreizen op de 
parochiekalender. Misschien nu voor jou een mooie gelegenheid zich aan te 
sluiten. Weet je welkom! 
Diaken Cor Peters 
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███████ OVERZICHT VIERINGEN ███████ 
 

      16e zondag door het jaar    
 20/21 jul    Neede Geen weekendviering   
zo 21 jul 10:30 Groenlo Eucharistieviering Mgr. H. Woorts 
zo 21 jul 10:30 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

do 25 jul 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den 
Hartog 

vr 26 jul 14:30 Neede Oecumenische 
gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Ds. Kees van de 
Beek (NGKV) 

  
    

  
  

17e zondag door het jaar  
 

 27/28 jul    Neede Geen weekendviering   
zo 28 jul 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den 

Hartog 
zo 28 jul 10:30 Groenlo Eucharistieviering Kardinaal W. Eijk 

  
    

  
  

18e zondag door het jaar  
 

zo 4 aug 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 

zo 4 aug 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Harto 
do 8 aug 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

  
    

  
  

19e zondag door het jaar  
 

za 10 aug 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 11 aug 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

zo 11 aug 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 11 aug 10:30 Eibergen Woord- en 

Communieviering 
Werkgroep 

wo 14 aug 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 15 aug 19:00 Groenlo Eucharistieviering b.v.g. 

Maria Tenhemelopneming 
Pastoor H. de Jong 

  
    

  
  

20e zondag door het jaar  
 

zo 18 aug 10:30 Neede  Oecumenische 
Tentdienst 

Ds. J. Lieftink-Buijs 
Zie blz. 15 

zo 18 aug 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 22 aug 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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21e zondag door het jaar  
 

 24/25 aug    Neede Geen weekendviering   
zo 25 aug 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 25 aug 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pater F. Bomers 
zo 25 aug 10:30 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Werkgroep 

wo 28 aug 
 

Neede Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren!) 

 

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

gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Dhr. Leo van de 
Meer (RK) 

  
    

  
  

22e zondag door het jaar  
 

za 31 aug 19:00 Neede  Woord- en 
Communieviering 
2e collecte: MIVA 

Werkgroep 
 
Zie blz. 14 

zo 1 sep 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pater F. Bomers 
  

    

  
  

23e zondag door het jaar  
 

 7/8 sep    Neede Geen weekendviering   
za 7 sep 19:00 Eibergen Woord- en 

Communieviering 
Werkgroep 

za 7 sep 19:30 Rietmolen Twentse viering Pater B. 
Engelbertink 

zo 8 sep 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  

    

  
  

In de komende weken: 
 

zo 15 sep 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Dames- en Herenkoor 

Pastor R. den 
Hartog 

zo 15 sep 10:30 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 15 sep 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 21 sep 19:00 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Herenkoor 
2e collecte: Vredesweek 

Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

za 21 sep 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 22 sep 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 22 sep 10:30 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 
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vr 27 sep 14:30 Neede Oecumenische 
gebedsdienst (met 
Avondmaal) voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Ds. Jet Lieftink 
(PKN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Overleden: 
22-05 Dhr. H.J. ter Woerds, verz.huis De Meergaarden v/h Kwartelstraat 24, 
 94 jaar 
 
 
 
 
 
 

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

VOORUITBLIKKEND 
 

n de vorige Binding hebben we beloofd u op de hoogte te houden van nieuwe 
ontwikkelingen rondom het beleidsplan waarin o.a. de sluiting van onze kerk in 

Neede (uiterlijk 01-01-2026) is aangekondigd. 
 
 

Veranderingen in het vieringenrooster 
Op 22 mei heeft het pastoresteam een bijeenkomst gehouden voor alle 16 locaties 
van de Paulusparochie en Ludgerparochie. Hierin werd een plan gepresenteerd 
voor een nieuw vieringenrooster. De voornemens in het pastorale en bestuurlijke 
beleidsplan worden dus concreet gemaakt. 
De inzet is: samenkomen om te vieren in de 6 locaties in de twee parochies: 
 In beide Eucharistische centra (Groenlo en Lichtenvoorde) elke zondag 

eucharistie op vaste tijden. 
 In de 4 locaties die ook nog open blijven (Beltrum, Eibergen, Winterswijk en 

Zieuwent) is elke 2 weken een viering (waarbij 1x per 2 maand door de eigen 
werkgroep). 

 In de 7 overige locaties (Rietmolen, Lievelde, Neede, Aalten, Harreveld, 
Mariënvelde en Meddo) is maandelijks 1x viering met een pastor en ruimte om 
op een vast moment een viering met de werkgroep te houden. 
In overleg en afhankelijk van het proces tot herbestemming wordt gestopt met 
vieringen in locaties. 

 In de laatste 3 locaties (Rekken, Vragender en Bredevoort) worden vanaf 1 
januari 2020 al géén weekendvieringen meer gehouden. 

 

Wanneer er géén weekendvieringen meer zijn, maar de kerk heeft nog geen her-
bestemming, dan gelden voor die geloofskern de volgende aandachtspunten: 
 Werken aan een plan voor pastoraat van nabijheid. 
 Organiseren van ontmoetingen, gebed en bezinning, omzien naar elkaar. 
 Verbinding maken met één van de nabije kerklocaties (samenwerken en 

versterken). 
 Parochianen ‘meenemen’ op nieuwe weg. 

I 
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Totdat de kerk een herbestemming heeft en dan aan de eredienst wordt ont-
trokken (uiterlijk 1-1-2026) zijn de volgende liturgische vieringen nog mogelijk: 
 een avondwake 
 een uitvaart 
 een huwelijksviering 
 een liturgische viering bij gelegenheid van een huwelijksjubileum 
 een liturgische viering bij gelegenheid van het patroonsfeest van de 

geloofsgemeenschap 
 een liturgische viering bij gelegenheid van traditionele festiviteiten die eigen zijn 

aan de plaatselijke gemeenschap (bijv. een schuttersmis, kermisvieringen, 
schoolvieringen, carnaval) 

 
 

Tweede overleg “Paulus-Noord” 
De 4 locaties van “Paulus-Noord” (Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen) hebben 
elkaar op 16 juni in Neede ontmoet om elkaar bij te praten. Elke locatie was met 2 
personen vertegenwoordigd. Het eerste overleg was op 11 december 2018 in 
Eibergen. 
Voor de twee kleinste kernen (Rietmolen en Rekken) geldt dat zij beiden eigen 
plannen ontwikkelen om het kerkgebouw te behouden voor het dorp door het 
onder te brengen in een zelfstandige stichting of coöperatie die eigenaar wordt en 
verantwoordelijk is voor de exploitatie. Het gebouw zal dan een meer multi-
functioneel karakter krijgen. De geloofsgemeenschap zal één van de gebruikers 
van het gebouw worden. 
Als de plannen van een locatie voldoende concreet zijn volgt een gesprek met het 
parochiebestuur over de condities voor overname. Die zijn uiteraard van belang in 
verband met de exploitatie. Beide locaties zien wel mogelijkheden om jaarlijks een 
aantal inspirerende vieringen te organiseren, bijv. rondom bepaalde thema’s. 
Vanuit Neede hebben we aangegeven dat wij twee informatieavonden hebben 
georganiseerd voor parochianen, maar dat een oproep aan parochianen om mee te 
denken over onze toekomst (als “dakloze” geloofsgemeenschap) helaas onbeant-
woord is gebleven. 
De locatie Eibergen, de enige kerk in Paulus-Noord die volgens het beleidsplan nog 
wel open blijft, gaf aan dat er echt iets moet veranderen, anders zullen zij ook 
moeten sluiten. Eibergen staat open voor samenwerking. 
We zijn uit elkaar gegaan met de afspraak om elkaar op 26 november weer te 
ontmoeten (dan in Rekken). We houden elkaar op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen of zaken waarin we van elkaars ervaring zouden kunnen profiteren. 
 
 

Vanaf 2020 zullen er in onze kerk dus nog 2 vieringen per maand zijn. We 
beschikken nog over 2 priesters, maar de vraag is hoe lang nog. 
Er is geen duidelijkheid over wanneer onze kerk zal gaan sluiten. We hebben zelf 
geen plan voor herbestemming van kerk en/of Achterhuis, dus het wachten is tot 
zich hiervoor een koper meldt bij het Paulusbestuur.  
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NIEUWE SECRETARIS 
 

e locatieraad is blij dat Sjaak Ots bereid is gevonden om de locatieraad te 
versterken als nieuwe secretaris van de locatieraad. Hij heeft sinds het begin 

van dit jaar bij onze vergaderingen genotuleerd en op die manier kennis gemaakt 
met wat er zoals speelt binnen onze locatie en parochie. In zijn vorige woonplaats 
Grave is hij ook actief geweest voor de parochie, o.a. als koster. 
De komende maanden zal hij verder worden ingewerkt en wij hopen dat hij met 
veel plezier in en voor onze locatie actief zal zijn.  
 
 

INCASSO KERKBIJDRAGE VERTRAAGD 
 

et Aartsbisdom is landelijk overgestapt op een nieuw computerprogramma 
voor de boekhouding, ledenadministratie en kerkbijdrage-administratie. 

Het is, ook vanwege andere drukke werkzaamheden, niet gelukt om de 2e incasso-
opdracht voor eind juni aan te leveren bij de bank. 
We hopen dat de kerkbijdrage eind juli kan worden geïncasseerd. Dit geldt 
uiteraard alleen voor de parochianen die ons gemachtigd hebben om hun bijdrage 
per kwartaal af te schrijven. 

 
 
 
 

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

VOOR 15 JULI AANMELDEN VOOR VORMSEL 2019 !  
 

e derde en laatste stap om bij de Katholieke Kerk te horen is het Vormsel. 
In november 2019 zullen de vormselvieringen weer plaatsvinden in de 

parochies St. Paulus en St. Ludger. 
De voorbereidingen daarvoor starten op dinsdag 2 juli 
met een algemene informatieavond voor ouders in 
de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde van 20.00- 21.30 
uur. Adres: Rapenburgsestraat 23. 
De nieuwe opzet betreft één voorbereidingsweekend 
en niet meer een reeks van bijeenkomsten verspreid 
over een langere periode. Het wordt een korte, bondige 
inspirerende voorbereiding met jongeren door jongeren.  
Dit gaat gebeuren in het eerste weekend van november 2019 in Neede (1, 2 en 3 
november zonder overnachtingen) Aanmelden voor deelname aan dit Vormsel 
Voorbereidingsweekend kan tot uiterlijk tot 15 juli 2019.  
Hiervoor kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de parochiewebsite 
staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit 
formulier digitaal of per post te sturen aan het Centraal Secretariaat en de kosten 
over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.  
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo, e-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 
Voor vragen rondom aanmelden kunt u gerust bellen tel. 0544 - 46 46 63 
 

Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies het Heilig 
Vormsel kunnen ontvangen. We zien uw aanmelding graag tegemoet.  
 

D 

H 

D 
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TERUGBLIK DOOR PASTOR DROSTE OP 39 JAAR PASTORAAT  
 

ver een paar weken neem ik afscheid van mijn werk als pastoraal werker in 
de parochies Sint Ludger en Sint Paulus. Bij een afscheid hoort ook dat je 

terugkijkt. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat je niet altijd alles even goed hebt 
opgeslagen, noch in je geheugen, noch in een andere vorm. Foto’s geven wel de 
buitenkant weer, maar niet de context en de gevoelens. Maar een paar grote lijnen 
zijn wel te trekken. 
 

Allereerst dat de toekomst van de kerk er heel anders uitzag, toen ik in 1980 in de 
parochies van Kampen, IJsselmuiden en Hasselt begon. Fris van de universiteit, 
met drie stages achter de rug, en meteen in drie parochies aan de slag, waar men 
nog nooit een pastoraal werker had gezien. Alles was nieuw, voor iedereen, ook 
voor mij. Mijn hoofdaandacht ging toen, net als nu, uit naar de liturgie: zelf 
voorgaan, want er waren toen nog geen vrijwilligers die dat deden. Wel werden 
gezamenlijk vieringen voorbereid, voor Goede Week en andere feesten. Er werd 
royaal gebruik gemaakt van de liturgische vernieuwing die het Tweede Vaticaans 
Concilie mogelijk had gemaakt. Avondwakes kwamen langzaam in beeld, lectoren 
werden getraind. Ook catechese zat in mijn pakket: voor eerste communie en 
vormsel werden nieuwe projecten opgezet, los van de scholen, omdat toen al de 
deelname van kinderen afnam. Was dat één van de eerste tekens van 
verandering? Er was een energieke MOV-groep en er waren oecumenische 
contacten met de studenten van de gereformeerde theologische hogeschool en de 
kunstacademie. Omdat Hasselt een eindje weg lag, moest ik ook nog mijn rijbewijs 
halen.  
 

Bij een begin horen beginnersfouten. Je denkt dat je, met je verse kennis, alles 
beter weet, en dat was soms ook wel zo, maar niet altijd. Een nieuwe benoeming 
bracht mij in 1986, op de dag dat de Elfstedentocht werd gereden, naar het 
grotere en bijna geheel katholieke Gendt in de Betuwe. Eén parochie, één 
priestercollega, zo’n 5000 katholieken en een kleine protestante gemeente. Ook 
hier veel liturgie, nu ook met vrijwilliger-voorgangers. Veel tradities en feesten 
waar ook de kerk bij betrokken was: Kersenfeest, Schuttersfeest, Paasvuur, 
carnaval mét optocht en pronkzitting, vendeliers.... De pastoraatsgroep deed zijn 
intrede, met cursisten van de pastorale school. Naast huis- en ziekenbezoek, 
uitvaarten, dopen en huwelijksvoorbereiding kwam er af en toe ook wat 
samenwerking met de buren in beeld. 
 

Na 10 jaar verruilde ik de Betuwe voor de Achterhoek. In 1996 kwam ik naar 
Aalten, om de te vroeg overleden Sjef Rademakers op te volgen. De luxe van één 
parochie maakte plaats voor de verbrokkelingen van eerst vier, later negen en 
tenslotte 19 kerkdorpen. De eerste jaren waren er vooral veel groepen die 
begeleiden en toegerust moesten worden. Nieuw was de toerusting van 
vrijwilligers die zouden voorgaan in uitvaarten. Ook veranderingen in het beleid 
van het bisdom zorgde tot op het laatst voor telkens nieuwe uitdagingen. Het 
betekende ook telkens weer kennismaken met nieuwe teamleden, en nieuwe 

O 
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vrijwilligers. In de Paulus ben ik niet zo vaak geweest, maar ik heb wel heel wat 
enthousiaste mensen ontmoet. 
 

Wat mij het meest boeide in het pastoraat, was en is, dat je met de mensen met 
wie je in aanraking komt, de diepte in kunt. Mij werd een kijkje in de ziel gegund, 
en dat is telkens een openbaring. Ik mocht zien en horen hoe God in het leven van 
mensen aan het werk was, nu eens onopvallend, dan weer heftig. Ik mocht met 
hen op zoek gaan naar het geheim van God in hun leven, hen bijstaan op 
kruispunten in hun leven en samen de rijkdom van schrift en traditie verkennen en 
daar van genieten, uitlopend in het samen vieren van ons gelovig mens-zijn in de 
liturgie. Ik had zelf gemerkt hoe die dingen mijn leven hebben verrijkt en mijn 
wereld groter en intenser gemaakt, en wilde die ervaring ook anderen graag 
gunnen. 
 

De laatste twee jaar kwam het werk onder druk te staan. Na een ongeluk vanwege 
een oogkwaal leek het me beter niet langer auto te rijden. Dat maakte het lastiger 
overal in het inmiddels tot zestien locaties actief te kunnen zijn. Maar met hulp van 
vele chauffeurs en begrip van team en bestuur, heb ik de tijd tot mijn 
pensioengerechtigde leeftijd vol kunnen maken, in het gelovig vertrouwen dat ook 
na mijn afscheid de geloofsgemeenschappen blijven bestaan. 
Pastor Jos Droste (25 mei 2019)  

 

PROFICIAT! 72 DOOPKAARSEN HEBBEN WEER GEBRAND!  
 

e mogen terugkijken op een intensieve inspirerende periode van bijna een 
half jaar van voorbereiding op een bijzondere dag in het leven van 72 

kinderen en evenzovele jonge gezinnen in onze parochies St. Ludger en St. Paulus. 
Zij hebben hun Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Onder het thema ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ hebben we samen gewerkt 
om de kinderen op een speelse manier bekend te maken met het geloof. Met de 
oude verhalen uit zowel het Oude als Nieuwe Testament. Door samen het Onze 
Vader en Wees Gegroet te bidden en door zelf te leren bidden. Het belangrijkste 
dat we voor nu even onthouden is dat de Naam van God betekent ‘Ik zal er zijn’ en 
dat Jezus onze allerbeste Vriend wil zijn die je nooit alleen laat. Hij is ons aller aller 
allergrootste geschenk dat God ons heeft gegeven.  
De kinderen hebben zelf gezongen en zijn op deze wijze actief bij de viering 
betrokken. Ze zongen o.a. ‘Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van 
waarde ben. Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods Hand’.  
Vol vertrouwen gaan we hiermee de toekomst in. Als cadeau van de parochie 
mochten alle kinderen ‘Mijn eerste Bijbel’ ontvangen als geschenk, zodat ze de 
Bijbelse verhalen thuis kunnen blijven lezen.  
 

We zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die willen meehelpen met de 
voorbereidingen in 2020. Ben jij dat? Meld je dan aan bij pastoraal werkster Carla 
Roetgerink (pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com). Ook voor meer informatie 
mag je mailen.  
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WIL JIJ DIT BLIJVEN DOEN OM AAN GOD TE DENKEN?  
 

an helpen we je graag om dit voornemen waar te maken. 
Nadat je je Eerste Heilige Communie hebt ontvangen mag je misdienaar 

worden en dan mag je soms de priester helpen in de H. Mis.  
Dat ga je doen samen met anderen. Daarvoor wordt een schema opgesteld en 
ruilen kan ook.  
 

Heb je hier zin in of heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met: 
 Pastoraal werkster Carla Roetgerink (pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com, 

tel. 06-20739564) 
 Peter Muller (pjamueller@gmail.com, tel. 0544–463045) voor de Sint 

Paulusparochie 
 Marc Wolterink (m.b.m.wolterink@gmail.com) voor de Sint Ludgerparochie  
 

Voor vragen kun je natuurlijk ook bij pastoor de Jong of pastor de Hartog terecht 
wanneer je in de kerk bent.  
Zaterdag 21 september aanstaande gaan we naar de gezellige Tarcisiusdag in 
Utrecht, een dag voor alle misdienaars uit het aartsbisdom.  
Met vriendelijke groet, 
Carla Roetgerink, pastoraal werkster  

 

VERNIEUWDE PAROCHIEWEBSITE GELANCEERD OP 14 JUNI  
 

p 14 juni is de vernieuwde website van de St. Paulusparochie gelanceerd. Om 
niet een compleet nieuwe website te hoeven ontwikkelen is gebruik gemaakt 

van de software en de structuur van de website van de St. Ludgerparochie. 
 

Op de nieuwe website staat de algemene parochie-informatie boven de foto en de 
informatie van de locaties onder die foto. Door op de tabs te klikken opent een 
menu met meerdere onderwerpen waar u uit kunt kiezen. Door de veranderde 
structuur zal het voor u in het begin soms even zoeken zijn. Gelukkig biedt de 
nieuwe website wel een handige zoekfunctie! De nieuwe website kunt u ook prima 
met uw mobiele telefoon en tablet raadplegen. Nieuw is ook de agenda voor 
activiteiten, rechts op de website. 
Aan het overzetten en meteen up-to-date maken van pagina’s zijn heel wat uurtjes 
besteed door de redactieleden. Met de lancering van de nieuwe website op 14 juni 
kwam een einde aan maanden van voorbereiding. Maar we realiseren ons dat het 
daarmee niet af is. Zo is er bijvoorbeeld de wens om presentatie van het 
vieringenrooster te verbeteren.  
 

Mist u bepaalde informatie, stuur dan een e-mail naar het parochiesecretariaat. Zij 
sturen uw bericht door naar de websiteredactie en daar wordt uw vraag bekeken. 
Alle verzoeken om informatie op de website worden behandeld en u krijgt 
antwoordt maar daar gaat wel enige tijd over heen, zeker in het begin. Heeft u 
direct informatie nodig bel dan het parochiesecretariaat tijdens de openingstijden. 
Zij zullen u helpen indien mogelijk of doorverwijzen.  

 

D 
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TERUGBLIK OP DE PAULUSDAG IN GROENLO  
 

e St. Paulusdag in Groenlo dit jaar, had over mooi weer niet te klagen. De 
goedverzorgde Eucharistieviering in de Calixtusbasiliek met als thema “Ver-

Gezicht” is muzikaal ondersteund door het koor Laudate Dominum en door een 
gelegenheidskinderkoor. De openstaande kerkdeuren waren zeer multifunctioneel. 
Zo maakte het een vergezicht mogelijk (mits je op de juiste plek zat), het maakte 
mogelijk dat de boodschap en gezangen ook buiten de kerk te horen waren en het 
gaf de wind de mogelijkheid om verfrissend in de kerk aanwezig te zijn. 
Om het doel van een St. Paulusdag: “het Paulus gevoel onderling te versterken” 
optimaal te bereiken zou een grotere opkomst helpen maar alle locaties waren 
aanwezig. En aan de organisatie of het programma heeft het niet gelegen. Dat was 
prima voor elkaar. Het programma na de koffie met een broodje bevatte de 
volgende keuzes: (1) Ver-gezicht schilderen, (2) Een themaspel, (3) Ronde ‘niks 
doen’, (4) Rondleiding in de kerk en (5) Toren beklimmen. 
 

Het nadeel is dat je niet alles kunt doen en dus ook niet alles kunt beschrijven, 
maar het enige wat letterlijk een vergezicht opleverde was het beklimmen van de 
toren. Echt een goede keus, bleek al snel. Vaak gaan we op vakantie in de verre 
kerken bekijken en overzien wat we zelf in huis hebben, maar gewoon vinden. Zo 
bleek ook nu weer.  
Als eerste kregen we een korte introductie met en over het Adema-orgel op de 
koorzolder. Zelf ben ik geen fervent orgelliefhebber, maar ik ben wel onder de 
indruk wat een vaardig organist aan muzikale klanken en sferen kan halen uit de 
ca. 2.500 orgelpijpen. Ook de blik de kerk in vanaf het koor is een mooi vergezicht 
op zich. 
Daarna verder in de toren omhoog met een bezoek aan de zolder boven de 
kerkgewelven als tussenstop. De recent aangelegde gangpaden daar maken een 
redelijk unieke inkijkje mogelijk. Dan via de “klokkenzaal” omhoog naar de 
torenrand. Daar krijgen we pas echt een vergezicht op ruim 40 m. hoogte. De 
torenspits torent dan nog ver boven je uit maar het uitzicht is geweldig.  
Van boven af krijg je een hele andere kijk op Grolle en dankzij het mooie weer kun 
je ver kijken en zie je diverse torenspitsen in de verte. 
 

Wie liever met beide benen op de grond bleef staan kon zich ook prima vermaken. 
Pastor Carla Roetgerink leidde het themaspel: een ganzenbordspel met vragen die 
ook worden gesteld aan ouders tijdens de doopvoorbereiding. Niet alleen 
kennisvragen, maar ook belevingsvragen, zoals 'wat betekent het doopsel voor 
jou?' of 'wat beteken jij voor de geloofsgemeenschap?'. Het rondje 'niks doen' was 
best nog wel een uitdaging voor de normaal zo actieve vrijwilligers. Gelukkig werd 
dit programmaonderdeel gehouden in City Lido, vlakbij de bar. Voor de onderdelen 
'Rondleiding in de kerk' en 'Ver-gezicht schilderen' was er eigenlijk te weinig tijd. Er 
is ook zoveel te zien en te vertellen over onze rijk versierde basiliek. Wist u 
bijvoorbeeld dat het altaar van oude kerkbanken gemaakt is door een Groenlose 
timmerman? Ondanks de beperkte tijd wisten de enthousiaste deelnemers aan de 
workshop "ver-gezicht schilderen" een creatieve invulling te geven aan het thema 
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"ver-gezicht". Een workshop waar onze commissie Ontmoeting & Inspiratie wellicht 
een leuk vervolg aan kan geven...? 
 

Maar aan alles komt een eind, ook aan een Paulusdag, maar niet na nog een 
drankje gedronken te hebben op de goede afloop.  
Werkgroep: goed gedaan. Het compliment dat de dhr. G. Slotman, vice-voorzitter 
van het parochiebestuur, uitsprak naar de organiserende werkgroep en andere 
betrokkenen was zeer verdiend. 
Over de invulling van de Paulusdag in 2020 wordt nog nagedacht door het 
pastoraal team. 
Berry Brockötter en Gerard Bartels 
 

Op de parochiewebsite staat een foto-impressie van de Paulusdag 2019.  
 

REIZEN NAAR ROME EN ISRAEL GAAN DOOR  
 

oor de 6-daagse inspiratiereis naar Rome van 19 tot en met 24 oktober 2019 
zijn inmiddels al 25 aanmeldingen. Je bent dus verzekerd dat deze VNB-reis 

door gaat. Aanmelden en meer informatie bij Pastor Ronald den Hartog (06-
57330330) of diaken Cor Peters (06-51036579). 
Ook de reis naar Israël van 11 t/m 18 september met emeritus pastoraal werker 
Simon Nagelmaeker gaat door. Er zijn 15 aanmeldingen en ook voor deze Drietour-
reis kunt u zich nog aanmelden. E-mail: s.nagelmaeker@gmail.com   

 

DOOPVOORBEREIDING IN ONZE PAROCHIES VERNIEUWD  
 

at is het Heilig Doopsel? Het Doopsel is het 
teken dat je bij Jezus hoort.  

Vanaf dat moment markeren de ouders het antwoord 
op de uitnodiging van Jezus om je bij de hand te 
nemen, om je een leven lang te begeleiden en te 
beschermen. Door het Doopsel zet je een eerste van 
de drie stappen die nodig zijn om lid te worden van 
de kerk wereldwijd. 
Wat dichter bij huis neem je deel aan het leven in de eigen geloofsgemeenschap, 
de parochies Sint Paulus en Sint Ludger, die zich uitstrekt over het oostelijke deel 
van de Achterhoek in zestien geloofsgemeenschappen. Deelname aan de 
geloofsgemeenschap helpt je omdat je ervaringen kunt uitwisselen met anderen 
die in dezelfde levensfase zitten, met mensen die in Jezus geloven en er voor 
elkaar willen zijn. Om dit laatste te benadrukken hebben we gezocht naar nieuwe 
vormen om de inhoud samen gemakkelijker ter sprake te brengen. 
 

Dat hebben we natuurlijk eerst zelf uitgeprobeerd! Als pastoraal team met de 
leden van de doopwerkgroepen hebben we inmiddels twee keer de spelvormen 
uitgeprobeerd en ervaren dat het een speelse en leerzame manier is. Middels een 
dubbelkwartetspel en een bordspel met meer persoonlijke vragen ontmoeten we 
elkaar als gelovigen.  

V 
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Het blijkt ook heel leerzaam! Steeds opnieuw komen andere en vaak verborgen 
(kennis)aspecten naar voren.  
De leden van de werkgroepen gaan enthousiast mee aan de slag! 
 

De laatste keer hebben we dit afgesloten met een hapje en drankje en hebben we 
de vrijwilligers bedankt door appeltaart bij de koffie/thee te serveren. 
We mogen terugkijken op een leerzame en gezellige avond. En we zien met 
vertrouwen de toekomst tegemoet!  
Katholiek zijn is ook gezellig en goed! We hebben gelachen en geleerd. 
Pastoraal team en doopwerkgroepen  

 

15 AUGUSTUS: MARIA TENHEMELOPNEMING  
 

p donderdag 15 augustus viert de Kerk dat Maria in de hemel opgenomen 
werd. Er is op die dag één Eucharistieviering voor de St. Paulusparochie en St. 

Ludgerparochie, om 19.00 uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. 
 

De Bijbel vertelt ons niet erg veel over Maria. We lezen in het evangelie volgens 
Lucas dat ze nog niet getrouwd is met Jozef wanneer de engel Gabriël haar 
opzoekt en zegt dat ze een kind zal krijgen door de Heilige Geest. Dat kind moet ze 
Jezus noemen. Hij zal Koning zijn tot in eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig: 
Ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.  
Maria zou Jezus haar hele leven volgen en op die manier letterlijk en figuurlijk 
plaats in zichzelf maken voor God. Als Maria bij haar nicht Elisabeth komt, die op 
dat moment zwanger is van de latere Johannes de Doper, jubelt ze van blijdschap. 
Het Magnificat, een prachtig loflied schetst een strijdbare vrouw: Met heel mijn 
hart roem ik de Heer. Machtigen stoot Hij van hun troon, maar geringen verheft 
Hij. 
 

Maria Tenhemelopneming 
Maria is helemaal mens en daardoor zo herkenbaar en troostvol voor ons. Door alle 
vreugde en verdriet heen die ze als mens beleefde, koos ze altijd weer voor Jezus. 
Zo is ze een voorbeeld voor gelovigen. 
Het laatste wat de evangelist Lucas - in de Handelingen van de apostelen - over 
Maria schrijft, is dat ze na de dood en verrijzenis van Jezus samen met de 
leerlingen eensgezind in het gebed bleef. De Kerk neemt aan dat Maria gestorven 
is zoals alle andere mensen, wat niet wegneemt dat God haar met geest en 
lichaam bij zich heeft opgenomen. Het verschil met ons, gewone stervelingen, is 
dan dat ze niet het verval van de dood kende. 
 

Het dogma van de Tenhemelopneming 
Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw door keizer Mauritius in Byzantium 
ingevoerd. Later nam de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Dat 
heette toen nog Dormitio Mariae oftewel de ontslaping van Maria. Pas in 1950 
werd de tenhemelopneming onder paus Pius XII ook een dogma (leerstelling) in de 
Kerk. Het conciliedocument Lumen Gentium verwoordt dit dogma als volgt: 
Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in 
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het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse 
heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om 
zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar 
van zonde en dood. (Lumen Gentium 59) 
Als moeder van de nieuwe mensheid laat zij ons zien wat wij allemaal mogen 
verwachten. Ieder mens die sterft in liefde tot God wordt ten hemel opgenomen, 
niet met de helft van zijn wezen maar met heel zijn persoonlijkheid. 
Diaken Cor Peters  

 

PROGRAMMA ONTMOETING & INSPIRATIE 2E HELFT 2019  
 

e commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie wil het graag 
mogelijk maken elkaar te ontmoeten rond inspirerende thema’s. 

De commissie heeft haar programma voor het najaar 2019 gepresenteerd. U kunt 
het vinden op de Pauluswebsite onder menu ‘Inspiratie’.  

 

MIVA-COLLECTE VOOR MEISJES IN KAMEROEN  
 

ind augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. In veel 
landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar 

voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om 
anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen. 
Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.  
 

De bestemming van Zuster Clementine 
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied 
hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie 
verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven 
zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.  
 

Vaardigheden geven meisjes een toekomst 
De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. 
In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt 
Zuster Clementine deze meisjes op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het 
ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren 
kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een 
mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de 
meisjes, daar doe ik het voor’. Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en 
kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.  
 

Marvelous kan nu staan  
De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster 
Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij 
Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als 
zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig.  
 

Helpt u ook mee met uw bijdrage aan de tweede collecte?  

D 
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Rechtstreeks overmaken kan ook: IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 tnv MIVA Breda.  
 

BEDEVAARTEN KEVELAER 2019 
 

et jaarthema van de Haaksbergse processie naar Kevelaer is “Heer, naar wie 
zouden wij gaan?” (Joh.6,68).  

 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer: zaterdag 14 september 2019 
Programma: 
  9.15 uur  Aankomst Genadekapel/Kaarsoffer Kaarsenkapel 
10.00 uur  Grote Kruisweg Mariapark  
10.30 uur  Kleine Kruisweg Pax-Christi  
13.30 uur  H. Mis Basiliek  
16.45 uur  Lof Kaarsenkapel 
17.45 uur  Afscheidsgebed Genadekapel 
 

Kevelaerslof zondag 6 oktober 2019  
Bonifatiuskerk Veldmaat Haaksbergen Aanvang 19.00 uur 
 

Haaksbergse Processie naar Kevelaer: vrijdag 1 november 2019  
Programma:  
10.00 uur  Pontificale Hoogmis Basiliek 
14.30 uur  Grote Kruisweg Mariapark  
14.30 uur  Kleine Kruisweg Pax-Christi  
16.45 uur  Afscheidsmoment Genadekapel 
17.00 uur  Lof St. Antoniuskerk 
 

Opgave voor de bedevaart van 14 september en van 1 november bij de plaatselijke 
broedermeester of bij de heer B. klein Rot Haaksbergen (tel. 053-5724699 of 06-
53712355), mevrouw B. Broekhuis (tel. 074-3575416 of 06-12438154) of de heer 
H. Scharenberg (tel. 074-3575681 of 06-51284593). 

 

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

18 AUGUSTUS: TENTDIENST 
 

p zondag 18 augustus is er om 10.30 uur weer een Tentdienst, voorafgaande 
aan de SEN-week in Neede. Het is weer een dienst die opgezet is door PKN- 

en de RK kerk. Het thema dit jaar is Thuiskomen! 
Het zou fijn zijn als we met velen de dienst gaan bezoeken. Voor de kinderen is er 
ook speciale aandacht en een activiteit tijdens de Kindernevendienst. De 
voorganger tijdens deze dienst is Jet Lieftink-Buijs en het Koor Match uit Haaks-
bergen verzorgt de zang. 
De collecte tijdens de dienst is voor De Vlearmoesbus in Neede. 
We hopen dat we u in groten getale mogen begroeten op zondag 18 augustus met 
uw kinderen of kleinkinderen, vanaf 10 uur (inloop met koffie en koek). 
Met vriendelijke groeten,  
Namens de werkgroep Tentdienstcommissie 
Greet Beumer en Ery Bolster                                
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████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

9 juni € 130,65 Nederlandse Missionarissen  
 

GESLAAGDE FIETSTOCHT HERENKOOR (25 MEI) 
 

aterdag 25 mei jongstleden vond de jaarlijkse fietsdag van het Herenkoor weer 
plaats. Zoals gebruikelijk begon de dag in het Achterhuis, waar om 09.30 uur 

de koffie klaar stond met een traktatie van Bakkerij Stroet. Hiervoor nogmaals 
onze hartelijke dank! Helaas waren enkele leden niet in de gelegenheid om 
aanwezig te zijn of mee te fietsen. Die ochtend kwam ook het droevige bericht dat 
dhr. H.J. ter Woerds was overleden op een leeftijd van 94 jaar. Met een minuut 
stilte als eerbetoon is Herman door het koor ter plekke herdacht. 
  

Na de gebruikelijke fotosessie zijn we om 10:15 uur vertrokken onder leiding van 
Erik Könniger en Herman Heming, die de gehele tocht werden geassisteerd door 
hun echtgenoten Ester en Ria. Via Rietmolen-Langelo fietsten we naar het Buurser-
veen. De gehele tocht kende vele pitstops voor een drankje met een hapje. De 
tocht vervolgde richting het Rutbeek. Het Rutbeek bestaat niet enkel uit een 
waterplas met strand, maar kent ook een bezoekers- en informatiecentrum van 
waaruit meerdere sporten, spelen en vermakelijkheden worden gefaciliteerd en 
begeleid. 
   

Er wachtten ons meerdere opdrachten die in groepsverband volbracht werden. 
Timo Könniger (jazeker, de (klein)zoon van) regelde de organisatie en gaf uitleg 
aan de vier gevormde groepen. Er moest namelijk een parcours worden afgelegd 
met een step, een waterfiets en lopend. Het doel was om met behulp van GPS de 
weg terug naar de thuisbasis te vinden en daarnaast een vragenlijst in te vullen. Al 
met al een zeer geslaagde bezigheid, waarbij we zicht kregen op welke talenten de 
koorleden naast het zingen nog meer bezitten! 
 

Na de puntentelling en de prijsuitreiking ging de fietstocht verder via de Brook-
heurne naar Haaksbergen, waar we bij Café de Biester aan de Enschedesestraat de 
dag met een heerlijk diner hebben afgesloten. Al met al een geslaagde fietsdag 
met prachtig fietsweer, maar daar konden Erik en Herman ook niets aan doen. Het 
organiserend duo met partners: nogmaals hartelijk bedankt voor de mooie 
fietsdag. 
Een koorlid. 
Een groepsfoto vindt u op www.stpaulusparochie onder ‘Neede’ => ‘Home Neede’.  

UITJE DAMESKOOR (28 MEI) 
 

p dinsdag 28 mei had het Dameskoor weer haar jaarlijkse uitje. Het zou een 
fietstocht zijn, maar helaas is dat in het water gevallen. Het regende zo hard 

dat we het niet door konden laten gaan. Jammer voor de twee dames die de tocht 
hadden uitgezet (Mannie en Ria). 
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Maar beide dames hadden nog wat achter de hand... We moesten om 2 uur in het 
Achterhuis zijn en daar kregen we koffie met gebak. En daar hebben we spelletjes 
gedaan, met een kleine versnapering erbij. Het was gezellig. Je moet het toch zelf 
gezellig maken. Daarna was er een uitstekend verzorgd koud en warm buffet. 
Mannie en Rita: hartelijk bedankt voor de organisatie van het jaarlijkse uitje. 
Een koorlid.  

 

GEZELLIGE SOOSMIDDAG (19 SEPTEMBER) 
 

este Soosleden, 
Na de zomer beginnen we altijd met een gezellige middag en deze middag is 

op donderdag 19 september 2019. 
Om 14.00 uur bent u van harte welkom in Restaurant De Olde Mölle te Neede. We 
beginnen met een kopje koffie of thee en natuurlijk met een heerlijke verrassing. 
Wij als bestuur zorgen voor de invulling van de middag. Ter afsluiting van deze 
middag laten we ons verwennen met een heerlijk diner. Deze middag duurt 
ongeveer tot 19.00 uur. 
Voor vervoer moet u zelf zorgen. De Vlearmoesbus (tel. 06-57326873) brengt en 
haalt u graag, bel tijdig. 
De kosten voor deze middag bedragen € 35,- Niet soosleden zijn ook van harte 
welkom maar voor de prijs van € 40,-. 
Opgave bij Willy Klein Nijenhuis, tel. 0545-292177, in verband met de organisatie 
graag opgeven voor 1 september. 
De maanden juli en augustus is het vakantie dus geen soos. 
Allemaal een hele fijne zomer! 
Bestuur werkgroep Caritas 

 

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

KBO NEEDE 40 JAAR JONG 
 

eze zomer bestaat KBO afdeling Neede 40 jaar. Om precies te zijn op 
donderdag 25 juli. In 1979 is op deze datum bij notaris Paasschens de 

oprichtingsakte getekend. De oprichters van het eerste uur zijn G.W. ter Woerds-
van Rijn, H.W. de Vos, W.J.M Klein-Nijenhuis-Blanken. 
KBO maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen 
meedoen en mensen omzien naar elkaar. Het behartigen van de belangen van 
onze senioren in Neede staat hoog in het vaandel. 
 

Bijzonder aan het jubileum van de Needse afdeling is dat één van de oprichters 
nog steeds actief is als bestuurslid. Willy Klein Nijenhuis stond aan de wieg van 
KBO Neede. En nog steeds zet zij zich met hart en ziel in als vrijwilliger voor de 
plaatselijke KBO. 
De KBO afdeling Neede viert het jubileum met een samenzijn voor leden. De 
datum voor deze bijeenkomst is nog niet bekend. De feestmiddag gepland op 19 
september gaat in verband met privéomstandigheden van één van de bestuurs-
leden niet door. 
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Met 190.000 leden is de KBO de grootste seniorenorganisatie van ons land. De 
organisatie komt op voor de belangen van senioren. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn veiligheid, digitalisering, koopkracht en langer thuis wonen. Daarnaast zijn er 
voor leden aantrekkelijke voordelen. Lokale afdelingen organiseren ontmoetingen 
en activiteiten. De KBO is er voor senioren, door senioren. 
 

Meer informatie is te vinden op www.kbogelderland.nl. In de taakbalk kunt u bij 
‘Afdelingen’ Neede intikken. Liever uw vragen persoonlijk stellen? Dat kan. 
Voorzitter Herman Heuwer is te bereiken op 0545-29 25 62. 
 

 

█████████ ER OP UIT … █████████ 
 
 
 
 

CAECILIAKERK OPENGESTELD OP 14 SEPTEMBER 
 

m alvast te noteren: op 14 september, Monumentendag, stelt de Historische 
Kring Neede het thema “wederopbouw” centraal. Daarom zal ook de 

katholieke H. Caeciliakerk (gebouwd in 1951, vrij kort na de oorlog dus) 
opengesteld worden ter bezichtiging. Nadere informatie volgt via de lokale media.  

 

BEKIJK EN/OF BEKLIM DE CALIXTUS BASILIEK 
 

n de vakantiemaanden juli en augustus is de basiliek te bezichtigen en de 
kerktoren te beklimmen. De openingstijden zijn 13.00-16.30 uur. De laatste 

beklimming start om 15.45 uur. 
 

De Calixtusbasiliek is te bezichtigen op: 
Dinsdag 2, 9, 16 en 23 juli + 27 augustus 
Woensdag 3, 10, 17, 24, 31 juli + 7, 14, 21 en 28 augustus 
Donderdag 4, 11, 18, 25 juli + 1, 8, 15, 22 en 29 augustus  
Zaterdag 6, 13, 20, 27 juli + 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 
 

De toren is te beklimmen op: 
Woensdag 3, 10, 17, 24, 31 juli + 7, 14, 21 en 28 augustus 
Zaterdag 6, 13, 20, 27 juli + 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 
Zondag 14, 21 en 28 juli + 4, 11 en 25 augustus  
 

Groepen kunnen op afspraak terecht op andere tijden (zie www.calixtus.nl).  
 

ORGELCONCERTEN IN DE CALIXTUSBASILIEK 
 

rganist Jaap Zwart verzorgt ook dit jaar 4 orgelconcerten in de Calixtusbasiliek 
in Groenlo op. Hij bespeelt dan het monumentale Adema orgel uit 1926. De 

organist geeft aan het begin van elk concert een korte inleiding.  
 

Na elk concert is er gelegenheid om op de koorzolder speeltafel en orgel van nabij 
te bekijken en in de Calixtuszaal, bij een kop koffie of thee, na te praten. 
 

Data concerten: 31 juli, 7 augustus, 14 augustus en 21 augustus. 
Aanvang: 20.15 uur, entree gratis, na afloop vrijwillige gift welkom.  
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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  
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 Sjaak Ots Höfteweg 24  06-26977730 
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 
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 
 
 
 

Aanleveren artikelen per e-mail (redactieneede@stpaulusparochie.nl) of in de 
groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis. 
 
 

Voor slechtzienden is een 
Groot Letter Binding beschikbaar. 
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ZELF EENS OP EEN KERKORGEL SPELEN? 
 

at kan op 14 september tijdens de Nationale Orgeldag in de Sint Agathakerk 
van Harreveld of de H. Werenfridus in Zieuwent. Beide kerken zijn ook 

opgenomen in een mooie, speciale fietsroute op deze dag door Oost Gelre. 
09.45-10.00 uur: Carillon 
10.00-10.30 uur: Oude Calixtus (Groenlo) 
10.45-11.15 uur: Nieuwe Calixtus (Groenlo) 
12.00-12.30 uur: Johanneskerk (Lichtenvoorde) 
14.00-14.30 uur: Harreveld 
15.00-15.30 uur: Zieuwent 
16.00-16.30 uur: Mariënvelde 
Voor meer info en aanmelding: via de agenda op www.stpaulusparochie.nl  

 

EXPOSITIE ELISABETH HEUFF IN GROTE KERK NEEDE 
 

p de woensdagen 31 juli, 7, 14 en 21 augustus is in de Grote Kerk van Neede 
een expositie van schilderijen van Elisabeth Heuff-Kuylaars (1910-1994), 

echtgenote van de bekende Needse huisarts Han Heuff (jaren ’60-’70). Het thema 
is “De tijd stond even stil…’. Eenvoud en puurheid van het Achterhoekse leven ken-
merkt haar werk. (website: elisabeth-heuff.nl) 
De expositie is open van 14.00-16.30 uur. 
Op 21 augustus (Jammarkt) zijn de openingstijden verruimd: 11.00-17.00 uur.  

 

 

e vakantieperiode breekt weer aan, voor velen een 
uitgelezen moment van bijtanken. Ook voor de 

redactie van Binding. 
Geniet van deze mooie periode en wij wensen u veel plezier 
en behouden terugkomst. Mocht u niet met vakantie gaan 
dan ook goede zomermaanden gewenst in onze prachtige 
omgeving. 
 
 

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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