zuster in Christus met elkaar verbonden zijn.

PAROCHIEBLAD

Parochie St. Paulus

We horen en merken dat onze samenleving individualistisch is ingesteld. Vanaf de
Verlichting in de 18e eeuw tot nu is er een beweging ontstaan waarin onze eigen
persoon in het middelpunt staat. ‘Wees regisseur van je eigen leven!’, ‘Leef zoals jij
dat wil!’ zijn termen die ik op internet nog wel eens langs zie komen.
En natuurlijk is zelfontplooiing is natuurlijk goed en nodig maar slaan we er soms
niet in door. Gaat het niet ten koste van de ander en ligt egoïsme niet op de loer?

Locatie H. Caecilia Neede
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LEVEN IN VERBONDENHEID
PASTORALE COLUMN SEPTEMBER 2019

D

e vakantieperiode is het ideale moment om de
balans op te maken. Terugkijken naar wat er
het afgelopen jaar is gebeurt en vooruit kijken en
plannen wat de nieuwe stappen zijn. Pastoraal
gezien kijk ik terug op een bewogen jaar. De
parochies zijn vol in beweging. We hebben als
pastoraal team het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en het parochiebestuur het bestuurlijk
beleidsplan. Beleid maken is vooruit kijken. Een stip
op de horizon zetten om de juiste koers uit te
kunnen zetten om daar te komen. Rekening
houdend met het snel veranderende kerkelijk
landschap.
In het pastorale beleidsplan hebben we een aan
speerpunten aangegeven waar wij als pastores
team extra aandacht aan willen besteden. Het
betreft de nieuwe evangelisatie, meer huisbezoek
en bedevaarten. Wat hebben deze drie met elkaar
gemeen……? Precies: verbondenheid.
Verbondenheid is misschien wel een van de
grootste thema’s uit de Bijbel. Het is God die het
verbond met Abraham is aangegaan en hem land
bescherming en nageslacht heeft geschonken. God
is het verbond met Noah aangegaan na de
zondvloed. En het verbond dat troebel was
geworden is hersteld door de dood en verrijzenis
van Jezus Christus. In dat nieuwe verbond mogen
ook wij als parochianen als mensen, als broeders en
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Tegenover het individualisme staat de verbondenheid. Is dat niet een van de
krachtigste kenmerken die wij als kerk hebben? De verbondenheid die in de sociale
leer, de sociale liefde van de kerk staat beschreven. Deze is vanzelfsprekend
gebaseerd op de heilige Schrift.
Twee voorbeelden hiervan zijn de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lucas
10: 25-37) en parabel van de verloren zoon of barmhartige vader (Lucas 15: 1132). Beide parabels heeft Jezus ons gegevens en hebben wij overgeleverd
gekregen om een leven te leiden dat op God gericht is. De Heer Uw God dienen en
de naaste als jezelf.
Als pastor ga ik wekelijks op huisbezoek en is dit een van de thema’s die
besproken worden. Eenzaamheid en verdriet zijn onderwerpen die op tafel komen.
En juist hier zie ik een opdracht voor onze kerk in de Oost-Achterhoek voor de
toekomst. Dat onze kerk een baken mag zijn waar Gods liefde woekert waar we
echt naar elkaar omkijken en dat stapje extra voor elkaar zetten. Dat we de
vreugde van het Evangelie mogen uitdragen en voorleven. En hier is ook het
pastorale beleid op gericht. Dat we met vertrouwen de toekomst in gaan. Het
Evangelie overdragen in het geven van kinder- en volwassenencatechese. Op
huisbezoek gaan bij onze naaste en de zieken. In het vieren van de sacramenten
en het “op weg” gaan met elkaar.
En om dit te realiseren zijn de verschillende projecten opgestart die we nu gaan
uitwerken. Er staan verschillende bedevaarten gepland. Naar Banneux, Kevelaer en
Rome waar wij pelgrims in verbondenheid met elkaar kunnen optrekken en op de
eerste zondag van de Advent start het jaar van de Eucharistie. De pastorale brief
over de Eucharistie als “kloppend hart van het geloofsleven” is inmiddels over de
locaties verspreid. Na aanleiding van dit schrijven zullen er ook nieuwe initiatieven
worden gestart.
Leven in verbondenheid met God en Zijn kerk en met elkaar. Dat we het zout der
aarde mogen zijn. Dat wens ik ons van harte toe.
Pastor R. den Hartog

KERKEN GAAN SLUITEN, MAAR GELOVEN GAAT VERDER

H

et afgelopen jaar is in de samenwerkende parochies St. Ludger en St. Paulus
nieuw beleid gepresenteerd voor de komende jaren. De beleidsrichting is
gebaseerd op de veranderende kerkelijke situatie. Geloofsgemeenschappen
worden kleiner, kerkbezoek neemt af. Vanzelfsprekendheden rond kerk en geloven
zijn weggevallen. Mensen zoeken geloof steeds minder in een gemeenschap. Het
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wordt lastiger om de pastorale organisatie overeind te houden, omdat het lastig is
om vrijwilligers voor pastoraat en bestuur te vinden. Ook het aantal beschikbare
pastores neemt af. De meest tastbare en verdrietige gevolgen van de beleidskeuzes zijn het sluiten van een aantal kerken. Toch spreken de beleidsplannen met
hoop en vertrouwen over de toekomst. “Met gelovig vertrouwen de toekomst in!”
Hoe gaat het verder met de lokale geloofsgemeenschappen?
Aan de slag
Een belangrijk onderdeel van mijn opdracht is om in gesprek met de lokale
geloofsgemeenschappen na te denken over die toekomst, met of zonder eigen
kerkgebouw. De locaties waar de kerk zal gaan sluiten heb ik bezocht en
gesprekken gevoerd met de leden van de locatieraad en pastoraatgroep. Wat ik
hoor is dat er emotie is om het los moeten laten van de vertrouwde kerkplek in
eigen dorp. Tegelijk bespeur ik ook realiteit. Mensen zijn gaan inzien dat er keuzes
gemaakt moeten worden om iets van geloof en kerk-zijn voor de langere toekomst
overeind te houden. Samenwerken en samenbrengen van pastorale activiteiten is
een belangrijke stap. Een tweede stap is met een dragende groep vrijwilligers
verkennen waar de eigen kracht ligt. Wat kunnen we aan, waar willen we in onze
gemeenschap de komende tijd werk van gaan maken? Doen we dat alleen of in
samenwerking met andere geloofsgemeenschappen? Wat kan onze bijdrage zijn in
het geheel van de St. Paulus Parochie? Het komende werkjaar zullen deze
processen verder gaan.
Toekomst van de lokale geloofsgemeenschap
Het pastorale beleidsplan schetst een beeld van de gemeenschap. De lokale
gemeenschap stimuleert en helpt om het mogelijk te maken dat gelovigen in een
van de parochiekerken de eucharistie of andere sacramenten kunnen vieren.
Verder hebben lokale geloofsgemeenschappen vormen van ontmoeting en gebed
nodig om vitaal te blijven. Zij zoeken daarbij een eigen, bij hen passende, weg. De
lokale geloofsgemeenschap is vooral een diaconale. Omzien naar elkaar, helpen
waar geen helper is in de geest van Jezus Christus. Daar waar een geloofsgemeenschap meer naar buiten treedt en actief betrokken is in de samenleving zal
dat vruchtbaar zijn. Het is een uitnodiging om zichtbaar te maken waar je staat als
gelovigen. Daarmee bedoel ik dat het erop aankomt dat ik mij bezin op de vraag:
“Wat betekent geloven voor mij? Wie is God voor mij en hoe inspireert het leven
van Jezus mij?” Wanneer ik daar woorden aan kan geven, kan ik dat ook met
anderen delen. De toekomst van de geloofsgemeenschappen en de parochie hangt
mede af van de wijze waarop wij getuigen van ons geloof en daarbij anderen
aanspreken en uitnodigen mee te doen.
Kerkgebouwen kunnen gaan sluiten, maar geloofsgemeenschappen sluiten niet! De
komende jaren hangt het van ons allen af of het ons lukt lokaal geloven nieuwe
vorm en inhoud te geven. Het komt erop aan om de veranderingen samen op te
pakken en nieuwe wegen te zoeken én te gaan. Daar wil ik graag mijn ondersteuning en bijdrage aan blijven leveren.
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Er zijn al veel parochies en vele geloofsgemeenschappen ons voorgegaan.Van
nabij zie ik dat het een lange weg is om tot verandering te komen. Daar waar
mensen samen op weg zijn gegaan zie ik ook bloei van het nieuwe. Om het met de
woorden van de profeet Jesaja te zeggen: “Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al
begonnen, merk je het niet?”(GvL 409) Ik wens ons moed en vertrouwen toe om
het nieuwe tegemoet te gaan.
Diaken Cor Peters

BIJLAGE BIJ DEZE BINDING: 1E NIEUWSFLITS

I

n oktober 2018 heeft het pastoraal team en het parochiebestuur het beleidsplan
bekend gemaakt voor de komende jaren. Om u te informeren over de huidige
gang van zaken omtrent dit beleidsplan is een Nieuwsflits gemaakt die verspreid is
met dit parochieblad of binnenkort verspreid gaat worden. Ook zullen een aantal
exemplaren achter in de kerk komen te liggen en wordt de flyer op de website
geplaatst. Op deze manier proberen wij u op de hoogte te houden van waar het
bestuur en het pastoraal team mee bezig is.
De Nieuwsflits is ook via www.stpaulusparochie.nl te lezen.

███████

OVERZICHT VIERINGEN

24e zondag door het jaar
zo 15 sep 9:00 Neede
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
Inzameling Voedselbank
zo 15 sep 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
zo 15 sep 10:30 Eibergen Woord- en
Communieviering
do 19 sep 9:00 Rietmolen Eucharistieviering
do 19 sep 14:00 Neede
Seniorensoos (in
café/rest. De Olde Mölle)
vr 20 sep 19:00 Neede
Sam's kledingactie (tot
20.00 uur)

za 21 sep

11:00 Neede

za 21 sep

19:00 Neede

za 21 sep

19:00 Eibergen
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Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastoor H. de Jong

Zie blz. 11

25e zondag door het jaar
Sam's kledingactie (tot
Zie blz. 11
12.00 uur)
Woord- en
Pastoraal werkster C.
Communieviering
Roetgerink
Herenkoor
2e collecte: Pax
(Vredesweek)
Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong

Mattheüsfeest
10:30 Groenlo
Eucharistieviering
10:30 Rietmolen Woord- en
Communieviering
do 26 sep 9:00 Eibergen Eucharistieviering
zo 29 sep 14:30 Neede
Oecumenische
gebedsdienst (met
Avondmaal) voor
ouderen (Grote Kerk)
zo 22 sep
zo 22 sep

28/29 sep
Neede
zo 29 sep 9:00 Eibergen
zo 29 sep 10:30 Groenlo
di 1 okt
19:00 Neede
do 3 okt
9:00 Eibergen

5/6 okt
zo 6 okt
zo 6 okt
di 8 okt

Neede
10:30 Groenlo
17:00 Groenlo
19:00 Neede

wo 9 okt
wo 9 okt

9:00

do 10 okt

9:00

Neede
Neede
Eibergen

Pastoor H. de Jong
Pastoraal werkster C.
Roetgerink
Pastor R. den Hartog
Ds. J. Lieftink

26e zondag door het jaar
Geen weekendviering
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Rozenkransgebed
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
27e zondag door het jaar
Geen weekendviering
Eucharistieviering
Marialof
Mariaviering
Dameskoor
Eucharistieviering
Redactievergadering
Binding (kopij inleveren!)
Eucharistieviering

Pastor R. den Hartog
Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastor R. den Hartog

19/20 okt
zo 20 okt

Neede
9:00 Groenlo

zo 20 okt

10:30 Eibergen

di 22 okt
do 24 okt
vr 25 okt

19:00 Neede
9:00 Eibergen
14:30 Neede

za 26 okt

zo 27 okt
zo 27 okt
zo 27 okt
di 29 okt
do 31 okt

29e zondag door het jaar
Geen weekendviering
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
(vervroegd i.v.m. Slag
om Grolle)
Woord- en
Werkgroep
Communieviering
Rozenkransgebed
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Oecumenische
gebedsdienst voor
ouderen (Grote Kerk)

30e zondag door het jaar
Woord- en
Werkgroep
Communieviering
Dameskoor
9:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
10:30 Groenlo
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
10:30 Rietmolen Woord- en
Werkgroep
Communieviering
19:00 Neede
Rozenkransgebed
9:00 Eibergen Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
19:00 Neede

Allerheiligen
vr 1 nov

9:00

Groenlo

Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong

Pastoor H. de Jong
31e zondag door het jaar

za 12 okt
za 12 okt
zo 13 okt

zo 13 okt

di 15 okt
do 17 okt
do 17 okt

28e zondag door het jaar
19:00 Eibergen Woord- en
Werkgroep
Communieviering
19:30 Rietmolen Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
10:30 Groenlo
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Calixtusfeest
Mgr Hoogenboom
9:00

Neede

Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Dames- en Herenkoor
2e collecte: Missiezondag
Inzameling Voedselbank
19:00 Neede
Rozenkransgebed
9:00 Rietmolen Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
14:00 Neede
Seniorensoos in het
Achterhuis
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Allerzielen
za 2 nov
za 2 nov

za 2 nov
za 2 nov
zo 3 nov
zo 3 nov
zo 3 nov

17:30 Groenlo

Woord- en
Communieviering
19:00 Neede
Woord- en
Communieviering
Dames- en Herenkoor
Inzameling Voedselbank
19:00 Eibergen Eucharistieviering
19:30 Rietmolen Woord- en
Communieviering
9:00 Rietmolen Eucharistieviering
10:30 Groenlo
Eucharistieviering
14:00 Neede
Afsluiting
vormselweekend
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Werkgroep
Werkgroep Uitvaart

Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
(voorbereiding)
Kard. Eijk

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████
Overleden:
18-08
29-08

Dhr. H.J. Wegdam, Mr.P.J. Troelstrastr. 36 v/h Haaksbergseweg 142,
82 jaar
Mevr. J.B.E. Grefte-Alferink, Hofmaat 20, 84 jaar

███ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ███
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2020

I

n mei 2020 vindt weer de 1e Heilige Communie plaats in de St. Paulusparochie
en de St. Ludgerparochie. Het voorbereidingstraject start in januari 2020.

De eerste algemene ouderavonden zijn op:
 Dinsdag 8 oktober in de Calixtusbasiliek in Groenlo van 20.00 tot 21.30 uur,
Nieuwstad 12 voor de St. Paulusparochie.
 Donderdag 10 oktober in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde van 19.30 tot
21.00 uur, Rapenburgsestraat 23 voor de St. Ludgerparochie.
Indien u niet kunt op de datum in uw eigen parochie, kunt u ook naar de
bijeenkomst in de andere parochie gaan. U dient zich vóór 15 oktober aan te
melden voor de 1e Heilige Communie.
Voor vragen kunt u bellen met het centraal secretariaat: 0544-464663 of mailen
naar: secretariaat@stpaulusparochie.nl

VREDESWEEK 2019: VREDE VERBINDT OVER GRENZEN

I

n tijden dat de Amerikaanse president Trump
praat over het bouwen van een grensmuur en
Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor
vluchtelingen, kiest PAX als thema van de
Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.
De Vredesweek duurt van 21 t/m 29 september.
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken
en te onderzoeken. Want aan de andere kant van
de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen
en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer
in de eigen bubbel, en spreken steeds minder
mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op
de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen
uit andere bubbels en verschillende culturen goed
mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden
mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende
groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun
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verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze
mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er
een alternatief is, een antwoord op polarisatie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van
samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten
dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten
op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens.
Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan
controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is
om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor
vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers
wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in
de wereld. Meer informatie over PAX en de VREDESWEEK www.paxvoorvrede.nl

AVOND OVER THOMAS MERTON

D

e commissie Ontmoeting & Inspiratie nodigt u in de vredesweek uit voor een
boeiende avond over Thomas Merton.
Thomas Merton (1915-1968) trad na een bewogen jeugd en studietijd in 1941 in
bij de trappistenabdij van Gethsemani in Kentucky. Zijn in 1949 verschenen autobiografie, Louteringsberg, werd een bestseller, waarna nog tientallen boeken
volgden. In veel van die boeken gaat hij op zoek naar verinnerlijking. Daarbij
begint hij bij de eigen christelijke traditie, maar laat zich ook inspireren door de
wijsheid van andere tradities. Die kent hij niet alleen uit boeken, maar ook door
zijn zeer uitgebreide correspondentie met geestelijke leiders van andere religies:
oosters orthodoxen, joden, soefi's, hindoes en boeddhisten. Hierdoor is hij een
pionier geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog. Zijn kritiek op de
consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen
de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen.
De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping beschrijft, is
nog steeds voor velen een wegwijzer. In 2015 zei paus Franciscus in zijn rede voor
het Amerikaanse Congres over hem: “Hij was een man van dialoog, iemand die
zich inzette voor de vrede tussen volkeren en religies. Hij blijft een bron van
spirituele inspiratie en een gids voor velen.” In zijn dagboek schreef Merton: “Er is
maar één manier om vrede te vinden: je ermee verzoenen dat je bent wie je bent,
ook al is het niet bijzonder indrukwekkend wat je bent! God heeft zijn eigen plan
om van jou iets anders te maken en meestal ben je te dom om dat plan te
begrijpen.”
De avond wordt ingeleid door Willy Eurlings, historicus. Na zijn inleiding en een
korte pauze zullen wij met elkaar in gesprek gaan a.h.v. een tekst van Thomas
Merton. Willy Eurlings is voorzitter van de Mertonvrienden, een Vlaams-Nederlands
genootschap dat Merton in ons taalgebied onder de aandacht wil brengen. Hij
heeft meegewerkt aan de vertaling van Mertons New Seeds of Contemplation:
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Zaden van contemplatie (2015), vertaalde Jim Forests biografie van Merton: Leven
met wijsheid (2018) en stelde onlangs met Dirk Doms een boekje samen met voor
elke dag een korte Mertontekst: We zijn al één (2018).
De avond vindt plaats op maandag 23 september om 19.30 uur in het Bernard Vos
Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde. V.a. 19.15 uur bent u welkom voor een kop
koffie/thee. De entree is gratis, een vrijwillige gift na afloop wordt op prijs gesteld.

10 JAAR TAIZÉ-VIERINGEN GROENLO

W

oensdag 23 september 2009 vond de eerste Taizé-viering in Groenlo plaats.
Op woensdag 25 september beleven we dus de 10e verjaardag!
Elke 2e en 4e woensdag van de maand nodigt de Oecumenische Raad van
Beltrum, Groenlo en Lievelde u van 19.00u tot 19.45u voor een Taizé-viering, op
25 september nog een keer in de katholieke Calixtuskerk. Daarna zijn de vieringen
weer in de protestantse Oude Calixtuskerk, de eerste keer op woensdag 23
oktober.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé
(Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte
liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele
minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten
komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten
dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze
makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt
ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen,
de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem
laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in
Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel
waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan
dat in Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt
er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek
dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en
verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad
van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een bijdrage aan de oecumene te
leveren.
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even
met elkaar na te praten en daarna onder de bezielende leiding van Herna Westera
de vierstemmigheid van de liederen te oefenen.

CURSUS MODERNE KUNST EN VERHALEN OVER ELIA

D

e verhalen over de profeet Elia fascineren door hun onwaarschijnlijkheid: een
raaf voedt Elia in een droge beek, meelpot en oliekruik van de weduwe raken
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niet leeg, een dood kind wordt tot leven gewekt, koning en koningin staan lijnrecht
tegenover de profeet, de profeet triomfeert over de tegenstanders en zit
vervolgens vol vertwijfeling in de woestijn, Elia ontmoet zelfs de Eeuwige...
In de sprookjesachtige verhalen schuilen diepere lagen, op persoonlijk, gelovig en
maatschappelijk vlak. Vooral religieuze en sociale kritiek vallen op. Het oude lied
van macht en tegenkracht klinkt herkenbaar in onze oren. De verhalen van Elia
vragen om uitdieping en meditatie, ze leveren tegelijkertijd uitdagende
gespreksstof.
Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar hedendaagse kunst, die eigen
zeggingskracht heeft. De kunstwerken zijn associatief gekozen bij de Eliaverhalen.
Vanuit het kijken naar en gesprek over het kunstwerk, is het spannend om te zien
hoe de kunst zich verhoudt tot de tekst.
Als kijker, lezer, leerling ben je altijd ook zelf in het geding.
Je hoeft niet thuis te zijn in de Bijbelse verhalen of moderne kunst, belangrijk is
een open geest, om je te verdiepen en te laten verrassen.
Praktische gegevens:
De cursus vindt op de volgende donderdagavonden in het parochiesecretariaat van
de St. Paulus- en St. Ludgerparochie (Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo) plaats: 31
oktober - 21 november - 12 december - 23 januari - 12 februari - 12 maart;
telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur. De kosten voor alle avonden bedragen samen
€ 30, op de eerste avond te voldoen. De begeleiding is in handen van Carla
Roetgerink, pastoraal werker.
Aanmelden uiterlijk vrijdag 11 oktober bij de commissie Ontmoeting & Inspiratie:
Peter Müller (0544 463045 of pjamueller@gmail.com).

MARIA IN DE CHRISTELIJKE KUNST

O

nder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St.
Paulusparochie op dinsdag 22 oktober een avond in de H. Calixtusbasiliek aan
de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of
thee. De avond begint om 19.30 uur.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal het hele leven van Maria belichten zoals dat verbeeld
is in christelijke kunst vanaf de 3e eeuw tot heden, met voorbeelden uit het
Westen en Oosten. Tevens zal hij ingaan op haar rol als beeld van de Kerk.
Tenslotte zal hij aandacht besteden aan bedevaartplaatsen rond Maria, o.a.
Lourdes en Kevelaer. Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht
doceert hij aan priester- en diakenopleidingen ‘Christelijke kunst en iconografie’.

PROGRAMMA VAN ONTMOETING & INSPIRATIE
SEPTEMBER T/M DECEMBER 2019

ma 23 sep.
19.30 uur
di 22 okt.
19.30 uur
do 31 okt.

Thomas-Merton-lezing; Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in
Lievelde; inloop v.a. 19.15 uur
Maria in de christelijke kunst; een diapresentatie door mgr. H.
Woorts, in de Calixtusbasiliek Groenlo; inloop v.a. 19.15 uur
start cursus “moderne kunst & spiritualiteit”, de profeet Elia staat
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19.30 uur

centraal; parochiesecretariaat Groenlo; overige data, telkens op
donderdag: 21 nov. – 12 dec. – 23 jan. – 12 febr. – 12 maart;
aanmelden uiterlijk vrijdag 11 okt. bij Peter Müller (0544 463045 of
pjamueller@gmail.com); deelname € 25 (onder voorbehoud)
wo 20 nov.
filmavond: Testament van een missie; met nagesprek met een van
19.30 uur
de acterende paters en de filmmakers; in het Achterhuis,
Borculoseweg 43, in Neede; inloop v.a. 19.15 uur
wo 18 dec.
Ad de Keyzer over het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de
19.30 uur
kerk in Beltrum; inloop v.a. 19.15 uur
om alvast te noteren voor 2020
zo 26 jan.
toneelstuk “Mozes” door Helmert Woudenberg van Toneelgroep
15.00 uur
Jan Vos; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a.
14.30 uur
di 21 apr.
lezing over Dietrich Bonhoeffer in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te
19.30 uur
Rekken; v.a. 19.15 uur inloop

BEDEVAARTEN KEVELAER 2019

H

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

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 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).

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████
20 EN 21 SEPTEMBER: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE

D

e inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood in Neede
vindt dit najaar weer plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 september. Het
inleverpunt is de R.K. Kerk (portaal van de kerk) te Neede. Inleveren kan op
vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur.
De opbrengst is voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen.
Lees hier meer over op https://www.samskledingactie.nl.
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█████ OKTOBER ROZENKRANSMAAND

█████

De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd. Het gebed van
de rozenkrans wordt door miljoenen mensen over de hele wereld dagelijks
gebeden. In al zijn eenvoud is dit een heel krachtig gebed. Het gaat niet om het
gedachteloos opdreunen van Weesgegroeten, maar om het met aandacht herhalen
van het Bijbelse gebed (zie Lucas 1, 28 e.v.) en het stilstaan bij gebeurtenissen uit
het leven van Jezus en Maria. Deze momenten noemen we ‘geheimen’ of
‘mysteries’. Stap voor stap proberen we tot ons door te laten dringen wat de Heer
voor ons heeft gedaan en doet. Omdat Maria zo dicht bij Jezus is in de hemel,
vragen we haar voor ons te bidden.

In Neede is er in oktober elke dinsdagavond Rozenkransgebed en een Mariaviering
op de 2e dinsdag van oktober (zie ‘Overzicht vieringen’).
In de basiliek in Groenlo is er in oktober wekelijks Rozenkransgebed op dinsdagmorgen om 8.30u. In Groenlo is een Marialof met pastoor De Jong op de 1e zondag
van oktober (6 okt.) om 17.00 uur. De Mariamaand wordt afgesloten in
Lichtenvoorde met een Marialof met pastor Den Hartog op de laatste zondag van
oktober (27 okt.) om 19.00 uur.

████████

UIT DE BRIEVENBUS

████████

COLLECTE WERELDMISSIEMAAND VOOR NOORD-OOST INDIA

O

p zondag 13 oktober wordt er in onze kerk gecollecteerd voor Missio. De
jaarlijkse Missiezondag in oktober herinnert ons er aan dat wij als christenen
met mensen overal op deze wereld in één grote gemeenschap verbonden zijn. De
2e collecte is bestemd voor MISSIO: het wereldwijde solidariteitsfonds van onze
Kerk. MISSIO verleent financiële steun aan projecten in parochies in arme landen,
maar ook bevordert MISSIO wederzijdse bemoediging en getuigenis. Dit jaar
worden drie projecten in Noord-Oost India gesteund van de Zusters Franciscanessen, de Zusters van de Salesianen en de deMissionary Sisters of Mary Help of
Christians.
Kijk voor meer info op: https://missio.nl/wereldmissiemaand-2019/

FRATER VICTOR VERMEERSCH OVERLEDEN

I

n Nijmegen is op 21 juli 2019 overleden frater Victor Vermeersch op de leeftijd
van 91 jaar. Zijn uitvaartdienst was op vrijdag 26 juli in de Dominicus kapel in
Zorgcentrum Huize Rosa in Nijmegen, gevolgd door de crematie in Crematorium
Jonkerbos.
Frater Victor was één van de Fraters Maristen die in het klooster aan de Rapenburg
in Neede hebben gewoond en gewerkt. Hij was o.a. persoonlijk secretaris van
deken G. Geurts en daarnaast actief voor de Maristencongregatie. Hij was tot 2001
secretaris van het kerkbestuur van de H. Caeciliaparochie Neede en verzorgde
daarnaast van 1995 tot 1999 de opmaak van het parochieblad "Binding". Hij was
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initiator van het 1e uitgiftepunt van de Voedselbank in Neede (in het klooster aan
de Rapenburg).
In januari 2011 verliet hij als laatste frater het klooster aan de Rapenburg waar hij
dan 16 jaar heeft gewoond om zijn intrek te nemen in het Fraterhuis De
Westerhelling in Nijmegen.
In dankbaarheid kijken wij terug op zijn inzet voor onze geloofsgemeenschap en
de fijne samenwerking.
Hieronder een in memoriam van de congregatie en de familie.
(correspondentieadres: Fraters Maristen, Sophiaweg 4, 6523 NJ Nijmegen)
Frater Victor Vermeersch
Lucien Victor Henri
Geboren op 15 maart 1928 te Tielt (B)
Gestorven op 21 juli 2019 te Nijmegen
Op zeer jeugdige leeftijd ging Lucien naar het juvenaat van de fraters Maristen in
Pittern. De invloed die priesters van het bisdom op Lucien uitoefenden om haar het
college te gaan had geen resultaat geboekt. Hij koos voor de fraters.
Lucien was de oudste uit een gezin van vier jongens. In de tijd dat Lucien op het
juvenaat was, ging hij nogal eens op de vrije zaterdagmiddag naar huis in Tielt. Uit
zijn verhalen weten we dat het voor hem kostbare momenten waren om even bij
zijn ouders te zijn. Bij zijn intrede in het noviciaat kreeg hij de namen VictorBerchmans. Na zijn noviciaat in 1944 moest Victor nog wachten totdat hij zestien
jaar werd om de eerste geloften af te leggen. Op 15 augustus aanstaande zouden
we met hem zij jubileum van 75 frater Marist vieren. Victor heeft in België zijn
onderwijsakte gehaald en toen hem gevraagd werd om naar Nederland te gaan,
heeft hij bij de Fraters van Utrecht in Zeist in 1949 zijn Nederlands diploma
gehaald. Hij vertelde dat hij in de bus waarmee hij van het Fraterhuis naar de
stageschool ging, goed luisterde naar scholieren om het Nederlands accent onder
de knie te krijgen. Dat is hem glansrijk gelukt, zoals Victor voor alles glansrijk
slaagde.

terug in Nijmegen. De eerste jaren van zijn verblijf konden we opnieuw genieten
van zijn vele kwaliteiten.
Victor was begenadigd met heel veel talenten. Hij heeft ze allemaal benut en meet
fan dat. De opvang van vluchtelingen in Neede was een bijzondere tijd voor hem.
Royaal stelde hij het huis beschikbaar. Tamara en haar familie zijn goede vrienden
geworden en gebleven. Tot het laatst hebben ze hun dankbaarheid voor alles wat
Victor voor hen gedaan heeft, geuit door deel voor hem te zorgen.
In januari 2018 kwam Victor naar Catharinahof. Hij wist dat hij zorg nodig zou
gaan hebben en afhankelijk van anderen zou worden. Zijn onafhankelijkheid
inleveren is wellicht de zwaarste opgave in zijn leven geweest. Zijn vrije geest kon
de afhankelijkheid maar moeilijk accepteren.
We blijven ons Victor herinneren als een man die op een bijzondere manier een
stempel gedrukt heeft op onze Maristen gemeenschap in Nederland.

Op de parochiewebsite (www.stpaulusparochie.nl) indt u een foto van frater Victor
Vermeersch onder het kopje [Neede -> Home Neede].

███████████ ER OP UIT …

CAECILIAKERK OPENGESTELD OP 14 SEPTEMBER

O

p 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.

██████ EEN DAG NIET GELACHEN …

Behalve in Nijmegen, heeft Victor lesgegeven aan de Mavo in Azelo. Tijdens zijn
verblijf in Azelo heeft hij de filmacademie gevolgd. Films heeft hij nooit gemaakt.
Hij heeft veel filmcursussen gegeven en een heel aantal filmrecensies geschreven
voor de Twentse Courant.
Begin jaren zeventig was Victor, nadat zijn goede vriend frater Bertand verongelukt
was, tijdelijk bestuurder van de Provincie. In de jaren daarop volgend heeft hij de
materiële belangen van de Provincie behartigd. Terug in Nederland heeft Victor
tijdens de laatste jaren van Azelo veel secretarieel werk verricht. Dat was van
onschatbare waarde.
Samen met confraters is hij de stichter geweest van de communiteit van Neede.
Na het overlijden van frater André, een goede jaargenoot, kwam Victor in 2010
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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

Secretaris
Sjaak Ots
Höfteweg 24

Budgethouder
Daniël Mol
Kremersweide 17

7478 DB Diepenheim
Technische zaken Tonnie Bolster
Julianastraat 39

Pastoraatsgroep Simone Meijerink
Gerard Bartels

Giffelerweg 1
Diekgraven 17

0545-286318
06-26977730
06-22852326
0545-294044

 0545-295396
 0545-296490

█████████ VAN DE REDACTIE █████████
Editie
Allerheiligenbinding
Kerstbinding
Januaribinding 2020

Redactievergadering
09 oktober
04 december
8 januari 2020

Verspreidingsperiode
21 – 25 oktober
16 – 20 december
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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VIERING 40 JAAR KBO KRIJGT KONINKLIJK RANDJE

H

et 40-jarig jubileum van de KBO afdeling Neede is op dinsdag 27 augustus in
het Achterhuis gevierd. In een gezellige en ongedwongen sfeer hebben leden
en genodigden stil gestaan bij dit lustrum.
Voorzitter Herman Heuwer gaf een korte terugblik over de afgelopen 40 jaar. Hij
liet weten dat er eigenlijk sprake is van een dubbele 40. De afdeling bestaat 40
jaar en ook bestuurslid Willy Klein Nijenhuis is al 40 jaar betrokken bij de KBO. En
nog steeds is zij actief als penningmeester voor de KBO.
Koninklijke onderscheiding
Burgemeester Joost van Oostrum kwam met een speciale reden op bezoek. De
inspanningen van Willy zijn niet onopgemerkt gebleven. Naast haar inzet voor de
KBO heeft ze zich sterk gemaakt door diverse taken in het vrijwilligerswerk op zich
te nemen. Willy was mede-oprichter en bestuurslid van de Werkgroep Omgaan
met Verlies, bestuurslid van Centraal Loket Zorg en Welzijn, lid van de werkgroep
Busje 75. Voor deze laatste organisatie heeft zij zich op diverse manieren ingezet.
“Haar inzet was en is van grote waarde voor de samenleving”, laat de
burgemeester weten. Voor al haar inspanningen voor de samenleving ontvangt
Willy Klein Nijenhuis de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van OranjeNassau.
KBO afdeling Neede

Een foto van het opspelden van de onderscheiding vindt u op de website van TC
Tubantia:
https://www.tubantia.nl/achterhoek/willy-klein-nijenhuis-blanken-uit-needekoninklijk-onderscheiden~a6e63480/

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
Actie Kerkbalans

IBAN: NL31 RABO 0135 600 065
IBAN: NL94 RABO 0135 603 005

FAMILIE

t.n.v. St. Paulus Neede
t.n.v. St. Paulus Neede

_________________________________
_________________________________
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