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WE GAAN KERSTMIS VIEREN 
 

Hoi jongens en meisjes, 
 

Net als ieder jaar vieren we kerstmis met elkaar. 
Ook dit jaar is er voor jullie een speciale 
kinderkerstviering. 
 

Kerstmis vier je met elkaar, daarom willen we 
dit jaar samen met de kinderen uit Eibergen 
Kerstmis vieren. 
 

De kerk wordt 
mooi versierd, 
de lichtjes gaan 
aan, maar 
zonder jullie 
kunnen we 
natuurlijk geen 
Kerstmis 
vieren. 
 

Dus neem je 
broertjes, 
zusjes, ouders, 

familie en vrienden mee, dan gaan we samen de 
geboorte van Jezus vieren. 
 

We hopen jullie te zien op 24 december om 
18.30 uur in de R.K. Mattheuskerk, 
Grotestraat 88 in Eibergen. 
 

Van harte welkom. 
Werkgroep Gezinsviering 
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DE VREUGDE EN DE LIEFDE VAN HET EVANGELIE DOORGEVEN 
PASTORALE COLUMN DECEMBER 2019 & JANUARI 2020 

 

p het moment dat ik deze column schrijf ben ik net terug van de bedevaart 
naar Rome. Zes dagen lang zijn we met 32 pelgrims uit de St Ludger en St. 

Paulusparochie in de voetsporen van de heilige Apostelen Petrus en Paulus 
gestapt. Het was een bijzonder mooie ervaring om met zo’n fijne groep pelgrims 
op tocht te gaan. 
Persoonlijk ben ik geraakt door de hartelijke contacten onderling, het gevoel dat je 
een grote familie bent en dat ik/we deel uitmaken van de wereldkerk met het 
centrum in Rome. Ik ervaarde Zijn aanwezigheid. Het was voor mij ook een 
markering en het maken van een nieuwe stap. 
 

En dat heeft misschien ook met de tijd van het jaar te maken. Liturgisch gezien is 
het nieuwe jaar begonnen. Op zondag 1 december vieren we de eerste zondag van 
de Advent en is het de start van het jaar van de Eucharistie, vervolgens vieren de 
we de geboorte van de Heer met Kerstmis, drie koningen en de doop van de Heer. 
Allemaal feesten die ons helpen om De Weg met Christus opnieuw te blijven 
ontdekken. 
 

In de advent, dat komst betekent, kijken we uit naar de geboorte van Jezus. 
 

Het is God die een redder voor het Joodse volk beloofd heeft. Het volk kijkt uit 
naar de komst van de redder. Na vier weken van voorbereiding vieren we de 
komst van de geboorte van Jezus Christus. Jezus de Messias die als een klein en 
weerloos kind ter wereld komt. Er wordt een nieuwe stap gemaakt in Gods 
heilsplan. En deze nieuwe stap geldt voor ons allemaal. Want dat is wat we vieren 
met Epifanie, in de volksmond Drie Koningen. Koningen of magiërs uit de toen 
bekende delen van de wereld gingen naar Jezus toe om hem te begroeten, om eer 
te brengen. En een week later vieren we de doop van de Heer. Jezus die zich door 
Johannes de Doper laat dopen om vervolgens zijn publieke leven te beginnen. Al 
deze feesten vieren we omdat we in de verrijzenis van Jezus Christus geloven. Dat 
we een vriend van Hem willen zijn. 
 

De betekenis van de bovengenoemde feesten komen samen in het vieren van de 
Eucharistie. Persoonlijk ben ik dan ook verheugd dat er een Jaar van de Eucharistie 
is afgekondigd. Eucharistie als Bron en Hoogtepunt zoals het tweede Vaticaans 
concilie de Eucharistie beschrijft. Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende 
initiatieven die rondom deze brief worden ontwikkeld. 
 

Zoals advent ons op Kerstmis voorbereid zo kunnen wij ook telkens uitkijken naar 
de ontmoeting met Christus in het vieren van de Eucharistie. In het luisteren naar 
Gods woorden van de blijde boodschap en Hem ontvangen onder de gedaante van 
Brood en Wijn. Als we ter communie gaan mogen van handen een kribbe maken 
waar we Christus zelf op ontvangen. Lichaam van Christus ontvangen we en dat 
mogen we bevestigen met Amen. Dat we worden wie we ontvangen. Lichaam van 
Christus. 

O 
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We zijn onderdeel van de gemeenschap van Jezus Christus. Als gedoopte verenigd 
in Hem. Maar Jezus is niet voor een select gezelschap gekomen. Aan het eind van 
ieder Eucharistieviering worden we weer gezonden om de boodschap, de vreugde 
en de liefde van het Evangelie door te geven. Gesteund door de zegen van de 
Almachtige God worden we op “Missie” gestuurd. 
 

Deze opdracht, deze missie mogen wij hier in de Oost-Achterhoek in deze tijd 
oppakken. 
Als gedoopte mogen we opstaan met Christus, we worden opgeroepen om de 
genade die we ontvangen weer door te geven en we worden missionarissen in 
onze eigen omgeving. 
 

Ik wens ons toe dat we ons telkens laten inspireren door Jezus Christus. Dat we 
Hem telkens herkennen bij het breken van het Brood, in de Eucharistie die de 
hemel en de aarde met elkaar verbindt vinden we hopelijk de Bron voor ons 
Christelijk leven. 
 

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. 
Pastor R. den Hartog 
 
 
 

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

4e zondag v.d. Advent 
 

za 21 dec 19:30 Neede  Oecumenische 
Kerstzangdienst 
(Grote Kerk) 

Zie blz. 17 

zo 22 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 22 dec 10:30 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Werkgroep 

zo 22 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong    
Kerstavond  

 

di 24 dec 17:00 Groenlo Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

di 24 dec 18:30 Eibergen Gezinsviering Werkgroep 
di 24 dec 19:30 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: PCI St. 
Paulus 

em. Pastoraal werker 
S. Nagelmaeker 

di 24 dec 18:30 Rietmolen Kindje Wiegen Werkgroep 
di 24 dec 20:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
di 24 dec 20:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
di 24 dec 21:00 Eibergen Woord- en 

Communieviering 
Emeritus 
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1e Kerstdag 

 

wo 25 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 25 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 25 dec 10:30 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: PCI St. 
Paulus 

Werkgroep 

wo 25 dec 10:30 Rietmolen Woord- en 
Communieviering 

Em. Pastoraal werker 
S. Nagelmaeker    

2e Kerstdag 
 

do 26 dec 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Herenkoor 
2e collecte: Kerstactie 
Kerken in Berkelland 

Pastoor H. de Jong 

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

    

  
  

Feest v.d. H. Familie 
 

28/29 dec 
 

Neede Geen weekendviering 
 

zo 29 dec 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 29 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog    

Oudejaarsdag 
 

di 31 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering 
("Oliebollenmis") 

Pastoor H. de Jong 

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

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 

Werkgroep 

  
  

Nieuwjaarsdag 
 

wo 1 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
Zie blz. 14 

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

    

  
  

Openbaring des Heren 
 

4/5 jan. 
 

Neede  Geen weekendviering 
 

zo 5 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 5 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 8 jan 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 8 jan 

 
Neede  Redactievergadering 

Binding (kopij 
inleveren!) 

 

do 9 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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Doop van de Heer 
 

za 11 jan 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 12 jan 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
Inzameling Voedselbank 

Pastor R. den Hartog 

zo 12 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 16 jan 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 16 jan 14:00 Neede  Seniorensoos in het 

Achterhuis 

 

  
    

  
  

2e Zondag door het jaar 
 

zo 19 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering 
Startviering Eerste 
Heilige Communie 

Pastoor H. de Jong 
en Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

zo 19 jan 10:00 Eibergen Oecumenische dienst Ds J. Struijk en 
Em. pastoraal werker 
S. Nagelmaeker 

zo 19 jan 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 23 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
  

    

  
  

In de komende 
weken: 

 

  
  

3e zondag door het jaar 
 

zo 26 jan 10:30 Neede  Oecumenische dienst 
RK Dameskoor 

Ds J. Struijk en 
Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

zo 26 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 26 jan 19:00 Eibergen Rozenkrans bidden Werkgroep 
do 30 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 31 jan 14:30 Neede  Oecumenische 

gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Dhr. L. van der Meer 

  
  

Opdracht van de Heer 
 

1/2 feb 
 

Neede  Geen weekendviering 
 

za 1 feb 19:00 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 2 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 2 feb 9:00 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Werkgroep 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Overleden: 
26-11 Dhr. J. Voordouw, Haaksbergseweg 74A, 87 jaar 
 

Opgenomen Livio Kleinschalig wonen Haaksbergen: 
Mevr. J.G.P. ten Brinke-Mentink Rapenburg 16 
 

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

TERUGBLIK OP DE CAECILIAVIERING  
 

p zondag 24 november werd in onze kerk niet alleen Christus Koning gevierd, 
maar was de feestdag van onze patrones de H. Caecilia (officieel: 22 

november). In de Woord- en Communieviering met pastor Roetgerink zong ons 
Dames- en Herenkoor o.l.v. dirigent Johan Bolster en begeleid door organist Erik 
Könniger. 

Dit jaar was er één koorjubilaris: Annie Klein 
Nijenhuis-Morssink was 50 jaar lid van het 
Dameskoor. De bijbehorende onderscheiding (50-
speld in goud) werd opgespeld door Betsie Jalving, 
voorzitter van het Dameskoor. Verder ontving ze 
een oorkonde van de St. Gregoriusvereniging en 
een mooi boeket bloemen. 
 

Verder sprak Fons Kox, voorzitter van de 
locatieraad, zijn waardering uit voor het vele werk 
wat door onze vrijwilligers wordt verricht. Ook dit 
jaar zijn er vrijwilligers gestopt en hebben mensen 
een nieuwe taak op zicht genomen.  
De werkgroep Eerste Communie is gestopt (Anita 
Wientjes en Veronica Kasteel). De voorbereiding op 
de Eerste Communie gaat voortaan op 

parochieniveau. Lidy van der Heijden is gestopt als lid van de Werkgroep 
Vieringen. Bij het Herenkoor is Theo Rietman gestopt. Wim Daanen heeft zijn 
lidmaatschap van het Herenkoor opgezegd. Om gezondheidsredenen was hij al 
langere tijd niet meer actief als koorlid. Oud-koorlid Herman ter Woerds is 
overleden op 22 mei 2019 op de leeftijd van 94 jaar. Roel en Lieke Konings hebben 
vele jaren de Binding gevouwen en geniet. Door het uitbesteden van het drukken 
van Binding is hun vrijwilligerstaak komen te vervallen. Hermien Kempers is 
teruggekeerd bij het Dameskoor. Ook is ze wijkraadslid geworden in wijk 7. 
AnneMieke te Spenke is gestopt als wijkraadslid bij wijk 7, maar nog wel steeds 
actief als wijkhoofd van wijk 1. De vacature voor secretaris van de locatieraad is 
ingevuld door Sjaak Ots. 
Tijdens de eucharistieviering op 8 december zijn ook de acolieten Danique en Timo 
Könniger in het zonnetje gezet, als blijk van waardering voor hun inzet.  
 

O 
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NIEUW PROGRAMMA R.K. KERK NEDERLAND 
 

eze zomer is in alle bisdommen in Nederland het computerprogramma 
Navision voor de financiële administratie, ledenadministratie, vrijwilligers-

administratie en kerkbijdrage vervangen door ExactOnline en DocBase. 
 

De locaties van de Paulusparochie zijn 
in mei 2019 omgezet, de locaties van de 
St. Ludgerparochie een half jaar eerder. 
Zij hebben inmiddels enige ervaring 
opgedaan en die gaan ze ook delen met 

de locaties van de Paulusparochie. Er worden op landelijk niveau geen cursussen 
aangeboden. Van de gebruikers wordt zelfstudie verwacht (o.a. met hulp van 
instructievideo’s). 
 

Vanwege die overgang is o.a. de vrijwilligersadministratie van Neede nog niet te 
gebruiken. Daarom konden we begin november geen lijsten versturen naar de 
werkgroepen en konden we in december nog geen adresetiketten afdrukken voor 
de kerstkaarten voor de vrijwilligers. Weet u zich er echter van verzekerd dat wij 
het werk van onze vrijwilligers bijzonder waarderen. 
Langs deze weg wensen wij alle vrijwilligers en hun familie fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020 waarin wij weer op hun inzet mogen rekenen. 
De locatieraad  
 

NIEUWE WEGEN VINDEN 
 

este medeparochianen, 
Op dinsdag 26 november waren vertegenwoordigers van de vier locaties van 

Paulus Noord (Eibergen, Neede Rekken en Rietmolen) voor de derde keer bijeen, 
deze keer in Rekken. De eerste ontmoetingen waren in Eibergen en Neede. Het 
doel van deze ontmoetingen, waarvoor Neede eind vorig jaar het initiatief nam, is 
om elkaar te informeren over de ontwikkelingen in elke locatie, ervaringen uit te 
wisselen en te kijken waar we samen kunnen werken. 
 

De locaties Rekken en Rietmolen zijn bezig met serieuze plannen om hun 
kerkgebouw een herbestemming te geven. In Rekken zullen vanaf 1 januari 2020 
geen weekendvieringen meer zijn met voorgangers van het pastorale team. De 
locatieraad Rekken heeft een breed gedragen plan gemaakt om met vrijwilligers 
gebedsbijeenkomsten te organiseren. In Rekken wordt ook gewerkt aan plannen 
voor een Kulturhus waarin ook de katholieke en protestantse kerk (die ook gaat 
sluiten) een eigen rol krijgen. In Rietmolen is een groep vrijwilligers (niet zijnde de 
locatieraad) bezig met een plan om het kerkgebouw over te nemen en hier een 
nieuwe functie aan te geven. Gedacht wordt aan het onderbrengen in een stichting 
of coöperatie). 
Voor Neede geldt dat wij bezig zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen 
rond het onderwerp ‘kerksluitingen’. Er zijn oriënterende gesprekken met diverse 
partijen die wellicht kansen zien voor een nieuwe maatschappelijke functie voor 

D 

B 
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het kerkgebouw en het Achterhuis, ten dienste van de hele Needse gemeenschap. 
De locatieraad heeft hierin slechts de rol van verbindingen leggen en bruggen 
bouwen. Het parochiebestuur staat positief tegenover zo’n maatschappelijke 
herbestemming, maar verwacht van ons medio 2020 wel meer duidelijkheid 
hierover, ook over de financiële haalbaarheid. We hoeven ons geen illusies te 
maken dat de kerk pas op 1 januari 2026 gesloten wordt. Dat zal echt eerder 
gebeuren. 
Voor Eibergen geldt dat die kerk in de huidige plannen nog niet gaat sluiten. Van 
haar wordt gastvrijheid verwacht voor de parochianen van de locaties die wel gaan 
sluiten. 
 

Bij het overleg op 26 november was ook diaken Cor Peters aanwezig. Hij begeleidt 
de locaties van de Paulusparochie en Ludgerparochie rondom zaken als kerksluiting 
en het vormen van nieuwe kleine geloofsgemeenschappen. Hij had eerder een 
gesprek gehad met de locatieraad van Eibergen waarin zij aangaven moeite te 
hebben de invulling van hun rol als ‘gastvrije kerk’ en zorgen hebben over hun 
eigen levensvatbaarheid. 
Daarom werd door Eibergen de vraag voorgelegd of we samen niet één nieuwe 
locatie willen gaan vormen (Paulus Noord) met de Mattheuskerk in Eibergen als 
thuisbasis. De locatieraad van Eibergen treedt dan terug en er zal een nieuwe 
locatieraad worden gevormd met vrijwilligers uit alle vier locaties. Ook in de 
verschillende werkgroepen worden vrijwilligers uit alle vier locaties actief. Op deze 
manier kan worden gezorgd voor een goed aanbod aan liturgische vieringen in de 
directe omgeving. Ook biedt het vitale vrijwilligers de mogelijkheid om zich te 
blijven inzetten voor de kerk. Eibergen is voor iedereen in Paulus Noord goed 
bereikbaar. 
De locatie Eibergen gaf aan dat het open houden van hun kerk op eigen kracht 
moeilijk wordt. Zij ervaren dezelfde problemen als de andere locaties t.a.v. vrij-
willigers en kerkbezoek. Een sluiting van Eibergen betekent voor alle parochianen 
in Paulus Noord verder reizen (naar Groenlo of Beltrum) voor een viering. 
De eerste reacties op het voorstel waren positief. Uiteraard vraagt dit om een 
nadere uitwerking. De vertegenwoordigers gaan het voorstel van Eibergen binnen 
hun eigen locatieraad bespreken. De volgende ontmoeting staat gepland in het 
voorjaar van 2020. 
 

Zoals u kon lezen kijkt Neede naar een maatschappelijke herbestemming van de 
gebouwen. Als u dit ook een goed plan lijkt en u daarover met ons mee wilt 
denken, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. Ook horen wij graag of het 
voorstel van Eibergen om daar met z’n vieren samen één geloofsgemeenschap te 
vormen u aanspreekt en of u zich daar ook voor wilt inzetten? 
 

Namens de locatieraad Neede wens ik u allen een goed en gezond 2020 toe. Dat 
we niet ontmoedigd raken, maar met elkaar nieuwe wegen mogen vinden om 
handen en voeten aan ons geloof te geven. 
Fons Kox, voorzitter 
 

 



 9 – december 2019 / januari 2020 

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

SINT MAARTENPRIJS 2019 VOOR 
COMITÉ DODENHERDENKING EIBERGEN 

 

l een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint 
Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie. De 

prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor 
een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de 
feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met 
een bedelaar symbool voor de diaconie. In het werkgebied van onze parochie 
vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal van diaconale projecten plaats. Soms 
zijn het in het oog springende activiteiten soms zijn het kleine activiteiten en 
gebeurt het in stilte. Het kunnen allerlei activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk 
maar dienstbaarheid aan de samenleving is hierbij telkens het sleutelwoord. 
Hieronder vindt u de toespraak uitgesproken tijdens de uitreiking van de Sint 
Maartenprijs: 
 

Als voorzitter van deze groep is het mij een eer om vandaag de Sint Maartenprijs 
uit te mogen reiken aan het comité Dodenherdenking Eibergen. U bent als 
vertegenwoordigers van dit comité verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking. 
Het komend jaar staat deze herdenking in het teken van 75 jaar bevrijding. Zo 
lang geleden maar voor velen nog zo vers in het geheugen.  
 

Wij gedenken dan de vele mensen die omkwamen in het oorlogsgeweld. Maar ook 
hen die zich, soms met gevaar voor eigen leven, in hebben gezet voor de 
medemens. Die dienstbaarheid aan de medemens en de samenleving kende vele 
uitingsvormen. Zo werd er voedsel en onderdak geregeld voor onderduikers, werd 
een plaatsje opgeschoven in de schuilkelder om aan meer mensen plaats te 
bieden. Werden mensen die treurden om een geliefde getroost en geholpen. 
Vele vormen van solidariteit werden getoond in een zeer turbulente tijd. In deze 
solidariteit, het omzien naar elkaar, wordt diaconie zichtbaar en tastbaar. 
 

Uw comité organiseert elk jaar de herdenking op 4 mei. Tijdens deze herdenking 
staan we stil bij de gevallenen en eren ook die dappere medeburgers die, vanuit 
christelijke, humanistische of welke overweging dan ook naar de medemens 
omzagen. Zij betoonden compassie en solidariteit, dat zijn kernbegrippen voor de 
diaconie. Door elk jaar even stil te staan bij deze gebeurtenissen, staan we ook 
even stil bij de vele vormen van diaconie die toen hebben plaatsgevonden. Uw 
comité helpt ons herinneren. Dat is een belangrijk gegeven want zonder 
herinnering / zonder geschiedenis is er geen toekomst, ze zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. Uw inzet willen wij vandaag waarderen met de Sint Maartenprijs 
2019. Deze prijs reiken we aan u uit, waarbij uw prijs tevens symbool staat voor 
de waardering die we bij deze ook uitspreken naar al de andere comités in onze 
regio. 
 

A 
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Graag overhandig ik u de Sint Maartenprijs met dank voor alles wat u tot op heden 
gedaan hebt en wens u toe dat u nog vele jaren deze betekenisvolle herdenking op 
4 mei zult voortzetten. Nogmaals dank en gefeliciteerd met de prijs die u overigens 
naar eigen inzicht kunt aanwenden. 
Peter Pothof (dinsdag 5 november 2019)  
 

TERUGBLIK OP HET VORMSEL  
 

a één ouderavond en één ouder-kind avond en een inspirerend weekend 
waren we er klaar voor! Klaar voor dat prachtige moment in het leven, waarbij 

de tieners zelf bevestigen wat hun ouders bij de Doop voor hen hebben beloofd. 
God houdt van mij en ik wil aan deze Vriendschap werken in mijn leven. 
 

Langs de woorden geliefd-zijn, gebroken hart, doelen missen, vergeving en 
herstellen, het stuur uit handen durven geven en delen, werden we wijzer en 
konden we dieper ingaan op ons geloven. Om echt over te brengen wat we samen 
mochten ervaren, schieten woorden tekort: het was een belevenis!!! 
 

Veel positieve feedback hebben we mogen ontvangen. Bijzonder de ouders hebben 
deze nieuwe opzet van harte ondersteund in woord en daad! Maaltijden werden 
gebracht, carpoolen om de kids te halen en te brengen. 
Het liep op rolletjes! Dank daarvoor! 
 

Samen hebben we dit gedaan! En het klopte! Ouders, 
tieners, vrijwilligers in de werkgroep, het jongerenteam 
en het bisdom. Iedereen kon zichzelf zijn! En dan kan de 
Heilige Geest zijn werk optimaal doen. 
Vanuit het pastoraal team zeggen we chapeau! 
Deo Gratias! 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar in 2020. Even 
een puntje van aandacht: aanmelden moet al voor de 
zomervakantie 2020!!! 
 

Namens de werkgroep Sint Paulus en Sint Ludger 
In het weekend van 1-2 en 3 november hebben we een prachtig voorbereidings-
weekend mogen meemaken met 26 vormelingen uit de gezamenlijke parochies St. 
Paulus en St. Ludger. Voordat we dit weekend konden organiseren hebben eerst 
de vormselwerkgroepen uit beide parochies met elkaar kennis gemaakt. We 
vonden we elkaar snel in ons enthousiasme en passie om gezamenlijk en mooie 
voorbereiding te verzorgen voor de kinderen. Eén hechte groep waarin iedereen 
zijn/haar talenten wilde inzetten. 
Samen met het Are You Ready team hebben we de kinderen voor kunnen bereiden 
op het Sacrament van het Vormsel dat de kinderen op 16 november mochten 
ontvangen in de plechtige viering waarin Kardinaal Eijk voor ging. 
We zijn blij dat we de ouders hebben mogen helpen een goed begin van een 
volwassen geloofsleven te maken met hun kinderen. Een bijzonder mooi en 
gezegend traject waar we met dankbaarheid op terug kijken. 
 

N 
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Eén van de vormelingen: Jan Stortelder, uit Zieuwent blikt terug 
Een paar weken terug op een vrijdagavond kwamen we voor het eerst bij elkaar 
om elkaar te ontmoeten (ouders hadden en al twee bijeenkomsten gehad waarvan 
eentje met de kinderen erbij) en het hele weekend hebben we het over God gehad 
en andere dingen van het geloof. Ook hebben we leuke activiteiten gedaan zoals 
een speurtocht en het engeltjesspel. Na twee weken alles over God geleerd te 
hebben, ontvingen we het sacrament van het heilig vormsel van kardinaal Eijk. Ik 
heb erg genoten van deze belangrijke maar vooral erg leuke tijd en het 
belangrijkste wat we geleerd hebben is: God houdt van jou! 
 

Hoe Paula en haar moeder Helmi het Vormsel hebben ervaren 
Zaterdag 16 november jl. heeft Paula samen met nog 25 kinderen haar Vormsel 
mogen ontvangen in de Calixtusbasiliek in Groenlo. Het was een hele mooie 
viering. De klokken werden flink geluid. De vlaggen stonden buiten te wapperen. 
De kerk was goed gevuld met mensen. Er was een koor dat zorgde voor mooie 
muziek. 
Alle kinderen mochten meehelpen in de dienst. Het was echt samen doen! 
Kardinaal Eijk, samen met pastoraal werkster Carla Roetgerink, de kinderen, de 
ouders, de werkgroep. Iedereen was aanwezig en iedereen nam deel aan de mooie 
Viering. De kinderen kregen nog als aandenken een rozenkrans mee. Jong en oud 
waren samen bezig met het geloof, op een mooie manier. Een stukje oude 
geloofstraditie werd doorgegeven aan onze kinderen.  
Iedereen hartelijk dank, voor dit fijne samen zijn.  
 
 

MIJN EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN 2020  
 

ok in 2020 zullen we weer nieuwe communicanten en hun ouders mogen 
verwelkomen! Daar zijn we blij mee en zetten we ons graag voor in.  

 

Ook ouders hebben een actieve inbreng. Het 
projectboek bestaat uit acht bijeenkomsten: 
enkele bijeenkomsten zullen we samenvoegen 
in de voorbereiding en een hoofdstuk zullen we 
doen in de Dankviering na de eerste Communie. 
Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten 
voorzien. 
Met dit werkboek ‘BLIJFT DIT DOEN’ dat een 
mooie vormgeving kent, prachtige illustraties, 
veel sfeer en actie en een verantwoorde inhoud 
zullen we de voorbereiding vormgeven. Het 
project wordt ondersteund door het Officium 
Catecheticum van Nederland.  
 

De verhalen en werkvormen nemen de kinderen mee in de grote thema's van onze 
rijke traditie: 
1. De Naam: De kinderen leren God kennen als ‘Ik zal er zijn' 
2. Manna: Vertrouwen op God die er altijd voor ons is 
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3. Huis van God: Thuis zijn in het huis van Jezus' Vader 
4. Wonderverhaal Heel!: Geloven in genezing en vergeving 
5. Wonderverhaal Vijf broden en twee vissen: Het wonder van luisteren en delen 
6. Blijf dit doen: Hoe we in de Eucharistie leren Jezus na te volgen en te blijven 
ontvangen 
7. Jezus is bij ons!: Verhaal van de Emmaüsgangers, dat ons leert hoe we Jezus 
ontmoeten 
8. De familie van de kerk: Dankviering: Hoe het begon: de jonge kerk en nu wij! 
 

Werkboek inclusief Vierwijzer, fotolijstje en Kruis  
 

Startvieringen  
Zaterdag 18 januari 2020 om 19.00 uur in Zieuwent voor de Sint Ludgerparochie 
Zondag 19 januari 2020 om 10.30 uur in Groenlo voor de Sint Paulusparachie 
Communievieringen 
Zondag 19 april 2020 om 10.30 uur in Groenlo voor de Sint Paulusparochie  
Zondag 17 mei 2020 om 11.00 uur in Lichtenvoorde voor de Sint Ludgerparochie  
 

Namens de werkgroepen Eerste Heilige Communie,  
Mw. C. Roetgerink, pastoraal werkster  
 
 

KATHOLIEK WORDEN? 
 

e Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle 
landen.  

Per jaar worden in Nederland zo rond de 750 volwassenen “katholiek”. Daar gaat 
vaak een langere weg aan vooraf. Een weg van ontdekkingen en het vertrouwd 
raken met de rijkdom van de R.K. Kerk. Misschien ook het wegslijten van 
vooroordelen. U kunt trouwens op elke leeftijd katholiek worden.  
 

Het is een op weg gaan met de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest in het midden van de Kerkgemeenschap. Het is een proces van ingroei: 
uitleg krijgen ván en ervaring opdoen mét datzelfde geloof. Je leert Jezus Christus 
kennen en raakt zo steeds meer verbonden met het geheim van het leven en de 
Liefde van God. Het is wat Jezus noemt: opnieuw geboren worden (Joh. 3,3). 
 

Het is goed ‘ergens’ op die weg contact op te nemen met “iemand van de Kerk”. 
Vaak zijn die gesprekken heel verhelderend en nergens zal iemand gedwongen 
worden stappen te zetten, waar hij/zij nog niet aan toe is. Integendeel, we 
hechten bijzondere waarde aan een goede en gedegen voorbereiding. Het is een 
keuze voor het leven! Deze voorbereidingstijd op het katholiek worden wordt 
‘catechumenaat’ genoemd. Deze bijzondere periode van geloof- leerling zijn is een 
soort ‘verwelkomingsarrangement’, aangeboden door de parochie. 
 

Iemand kan opgenomen worden in de RK Kerk, wanneer die: 
 van binnenuit deze stap wil zetten als antwoord op een uitnodiging van Jezus  
 het RK geloof kent en beaamt 
 al een tijdje de zondagsvieringen meemaakt 

D 
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 zich van harte wil proberen te houden aan het geloof van de Kerk 
 

Aan de stap gaat een periode van catechese vooraf. Die kan ingevuld worden 
door: 
 catechumeen cursus en andere cursussen door de pastoraal werkster 
 gesprekken met de pastoor, en een gelovige van de parochie 
 meemaken van de zondagsvieringen 
 

De opname in de Kerk gebeurt door de zogenaamde initiatieriten, de drie 
sacramenten van het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie – traditioneel tijdens 
de Paaswake: maar door het jaar heen is het eveneens mogelijk.  
 voor iemand die al geldig gedoopt is door het uitspreken van de Geloofs-

belijdenis tijdens een Mis. Meteen daarna wordt het Heilig Vormsel en de 
Eucharistie ontvangen. 

 voor iemand die nog niet gedoopt is door het Heilig Doopsel. Meteen daarna 
wordt ook het Heilig Vormsel en de Eucharistie ontvangen. 

 

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u 
daar graag bij begeleiden. U kunt contact met ons opnemen voor een persoonlijk 
en oriënterend gesprek met de leden van het pastoraal team. Zij zullen dan met u 
in gesprek gaan en in samenspraak met u een traject uitzetten om u hierop voor te 
bereiden. U kunt de parochie bereiken tijdens de openingstijden van het Centraal 
Secretariaat.  
 

BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS 
 

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

gehandeld, de kans wil geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en 
hun leven beteren. 
Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de 
verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen 
opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het 
dwangmatige en ‘het rijtje met de suikerpot’ van vroeger, maar een open en 
volwassen gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, falen en 
verlangen. 
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen 
we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, 
wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen om ons leven te 
beteren. 
Ter voorbereiding op Kerstmis is er biechtgelegenheid op vrijdag 20 december voor 
en na de eucharistieviering van 9.00 uur, op zondag 22 december na de 
eucharistieviering van 10.30 uur en op maandag 23 december van 17.00 tot 18.00 
uur, in de Calixtusbasiliek te Groenlo. 
Buiten genoemde tijden kunt u ook contact opnemen met één van de priesters 
(pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793).  
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VIERING OP NIEUWSJAARSDAG 
 

p de eerste dag van het nieuwe jaar is er één eucharistieviering voor alle 
geloofsgemeenschappen van de parochie in het eucharistisch centrum, de H. 

Calixtusbasiliek. De viering begint om 10.30 uur. Op deze Octaafdag van Kerstmis 
vieren we het moederschap van Maria en is het de Dag van de Vrede. We bidden 
op deze Nieuwjaarsdag voor vrede in de wereld en om heil en zegen voor de 
wereld, de Kerk, onze relaties en voor ieder van ons persoonlijk. 
 

Na de viering wordt er koffie en thee geschonken met een kniepertje en is er 
gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen voor 2020. Een ieder is van harte 
welkom.  
 

26 JANUARI: THEATERVOORSTELLING ‘MOZES’ IN EIBERGEN 
 

commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie en de 
Commissie Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten van Eibergen-

Rekken en Neede verheugen zich erop u te mogen verwelkomen bij een grootse 
theatervoorstelling: MOZES. 
De voorstelling vindt plaats aan het begin van het jaar waarin wij herdenken dat 
wij 75 jaar in vrijheid mogen leven, en wel op zondag 26 januari 2020 om 15.00 
uur in de Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 14.30 uur. 
Deze voorstelling werd eerder in de Nederlandse schouwburgen gespeeld. De 
entree is zoals u van ons gewend bent gratis, na afloop wordt u om een vrije gift 
verzocht. 
Na zijn alom geprezen solo’s over o.a. Fortuin, Hitler en zijn grootvader, buigt 
Helmert Woudenberg (foot; fotograaf: Sanne Helgenberger) van Toneelgroep Jan 
Vos zich in zijn vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn 
volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst. 
 

“Ik ben al niet meer wie ik was, maar ook nog 
lang niet wie ik worden moet. Ik ben noch de één 
noch de ander. Hoe verschrikkelijk het ook was, ik 
blijf neigen naar het oude, en schrik, hoezeer ik er 
ook naar verlang, voor het nieuwe terug.” (uit 
MOZES) 
 

MOZES vertelt het verhaal van het Joodse volk, 
dat in Egypte het leven onmogelijk wordt gemaakt 
en op de vlucht slaat. God kiest Mozes uit om 
deze exodus te leiden, maar Mozes is een 
bescheiden, introverte man die zich niet zomaar 

toegerust voelt deze opdracht tot een goed einde te brengen. Geplaagd door 
twijfels en onzekerheden leidt hij het Joodse volk tijdens een jarenlange barre 
tocht door de woestijn, op zoek naar het Beloofde Land, een plek waar weer leven 
en een toekomst wacht.  
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MOZES zet de door nood gedreven volksverhuizingen die vandaag de dag plaats 
vinden in het perspectief van een bijbels verhaal. Hoe is het om huis en haard te 
moeten verlaten, een onzekere toekomst tegemoet? Waarbij de opluchting, die 
met het vertrek gepaard gaat, al snel plaatsmaakt voor onzekerheid. Waar moet je 
heen? Hoe pas je je aan aan een nieuwe omgeving? Hoe vind je rust, als je in 
plaats van onderdrukt volk opeens ongewenste vreemdelingen bent geworden?   
MOZES is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, 
hoop en verandering.  
 

28 JANUARI: IN GESPREK OVER ‘JAAR VAN DE EUCHARISTIE’ 
 

e eerste zondag van de Advent ging het ‘Jaar van de Eucharistie’ van start 
met en gezamenlijke viering in de Calixtusbasiliek in Groenlo. 

 

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, 
getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het 
geloofsleven’. Er liggen ook exemplaren van deze brief achterin de kerk. De brief is 
ook te vinden op www.aartsbisdom.nl. 
 

 
 

Hebt u deze brief gelezen?  
Op dinsdag 28 januari 2020 ontmoeten we u graag in de Sint Ludgerzaal in 
Lichtenvoorde om samen verder van gedachten te wisselen over deze tekst, die 
hier en daar best vragen kan oproepen.  
0m 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie/thee klaar voor u. 
Om 19.30 uur beginnen we de avond.  
Van harte welkom!  
Pastoraal team  
 

ARTIKELEN OP PAROCHIEWEBSITE 
 

ok op de parochiewebsite www.stpaulusparochie.nl verschijnen regelmatig 
artikelen die we vanwege het ruimtebeslag niet in Binding plaatsen, maar die 

voor u wel interessant kunnen zijn. Tussen haakjes staat de publicatiedatum van 
dat bericht. 
 H. Calixtusbasiliek in hartje Groenlo oranje verlicht (28 nov.) 

D 
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 Kerken besteden 90 miljoen in tijd en geld aan armoedebestrijding (1 dec.) 
 

Ook zijn de maandelijkse Paulusbrieven terug te lezen (via menu ‘Media’). 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

KERSTACTIE: KERKEN BUNDELEN HUN KRACHTEN  
 

nze oudere generatie is opgegroeid in de tijd van de verzuiling waarin elke 
kerkelijke stroming haar eigen scholen, sportverenigingen, muziek-

verenigingen, krant, enz. had. Maar inmiddels is het kerkelijk landschap nogal 
veranderd. Lid zijn van een kerk is in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. 
Het aantal kerkgenootschappen is gedaald omdat ze zijn samengegaan, waarbij 
overbodig geworden kerkgebouwen zijn afgestoten. Sluiting dreigt ook voor 
meerdere katholieke kerken in Berkelland. Veel kerken hebben zorgen over hun 
toekomst. 
 

Die zorgen kent de Kerstactie gelukkig niet. De Kerstactie is een initiatief van de 
gezamenlijke kerken in Berkelland. Het blijft mooi om te zien dat de kerken elkaar, 
ondanks de teruggang, op diaconaal gebied goed weten te vinden en de krachten 
bundelen. 
Het omzien naar onze naasten, waarover in de kerkdienst regelmatig wordt 
gepreekt, wordt bij de Kerstactie in praktijk gebracht. Daarin ligt ook de motivatie 
van onze vrijwilligers. 
 

Wat ons ook motiveert is de wetenschap dat veel mensen de Kerstactie een warm 
hart toedragen. We voelen ons bij het werk voor de Kerstactie gedragen door de 
geloofsgemeenschap die we vertegenwoordigen. 
We merken het o.a. aan de vele giften die we mogen ontvangen voor het kopen 
van kerstpakketten en de collectes die in de kerken worden gehouden voor de 
Kerstactie. Eind september kwamen de eerste giften al binnen op onze 
bankrekening. We vertrouwen erop dat velen dit voorbeeld zullen volgen. We 
hebben geen strijkstok waar iets aan blijft hangen. Iedereen werkt als onbezoldigd 
vrijwilliger mee aan de Kerstactie. 
 

Met uw financiële steun kunnen we in december weer vele huishoudens voor de 
Kerst een mooi levensmiddelenpakket aanbieden. 
Giften zijn welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie 
Kerken Berkelland. 
Kijk voor meer informatie op www.kerstactieberkelland.nl. 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Bartels, afgevaardigde RK Kerk Neede 
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VOLKSKERSTZANG 2019 
 

e volkskerstzang 2019 is op zaterdagavond 21 december in de Grote Kerk en 
begint om 19.30 uur. Het thema van de volkskerstzang is “Een Kind is ons 

geboren”. 
Het koor “Gospel Drive Gelselaar” o.l.v. Nardy Strijbos-Hilhorst verleent haar 
medewerking met achter de piano Eelco Schuijl. De samenzang wordt begeleid 
door Ab Heuvelink (orgel) en Ineke Visser (dwarsfluit). 
Het collectedoel aan de uitgang is voor De Vlearmoesbus alhier. 
De volkskerstzang wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Neede. 
We hopen op een volle kerk! Komt allen! 
Annie Broekmaat 
 
 
 
 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

13 oktober € 92,30 Missio 
24 november € 68,50 Nationale Jongerencollecte  
 
 

COLLECTES IN DECEMBER 
 

24 en 25 december: PCI 
Kerstmis is het feest van licht en vrede en van aandacht en omzien naar hen, die 
kwetsbaar zijn. De tweede collecte is daarom bestemd voor onze Parochiële Caritas 
Instelling. De PCI geeft financiële en materiële hulp in incidentele gevallen aan 
mensen die in de knel zijn geraakt. De PCI ondersteunt de Voedselbank, 
Vincentiusvereniging en Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als “schuld-
hulp-op-maat” en het Inloophuis.  
(IBAN NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo) 
 

26 december: Kerstpakkettenactie kerken in Berkelland 
De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland heeft tot doel om inwoners van de 
gemeente Berkelland, die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie 
verkeren, een levensmiddelenpakket voor de Kerst aan te bieden. De Kerstactie 
bestaat sinds 2006. Dit jaar ontvangen 442 gezinnen en alleenstaanden een 
kerstpakket van de gezamenlijke kerken in Berkelland. 
(IBAN NL24 RABO 0135 653 347 t.n.v. St. Kerstactie Kerken Berkelland)  
 
 

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

 

KERST IN HET HEILIGENBEELDENMUSEUM 
 

e kerstgroepententoonstelling in dit museum op de Kranenburg/Vorden 
bestaat dit jaar uit groepen uit de collectie van Jacob Graansma. Hij werkt 

samen met Christian Wucherpfennig, een Duitse art designer en fotograaf uit Kleve 
en probeert zich hierdoor te onderscheiden van de doorsnee kerststallen 
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tentoonstellingen. Ruim 200 groepen en objecten zijn er te zien. De nadruk van 
zijn collectie ligt op oude groepen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italië. 
 

‘Kerst op de Kranenburg’ is elke dag open van vrijdag 6 december tot en met 
zondag 12 januari, behalve eerste kerstdag en nieuwjaarsdag, van 12.00 tot 17.00 
uur, Ruurloseweg 101 in Kranenburg.                   www.heiligenbeeldenmuseum.nl 
 

██████ EEN DAG NIET GELACHEN… ██████ 
 

 

In de Onemanshow van 1991 blikte Toon terug op het kerstfeest in zijn kindertijd: 
 

Bij Henderson hadden ze alles. 
Die hadden snowflakes in de tree. 
 

Spreekt u Engels? Ja toch? 
Snowflakes in de tree. 
Sneeuwvlokken in de boom. 
Wij hadden geen vlok thuis. 
 

Ja, watjes. 
Watjes hadden we in de boom. 
M'n tante gooide er altijd een paar watjes in. 
Moest dan sneeuw voorstellen. 
 

Ik zie haar nog plukken aan dat pak. 
Dan rolde ze zo en mikte ze zo erin. 
Rollen, gooien, plukken, rollen, gooien. 
Een stuk of zes hingen erin. 
 

En na de Kerst stopte ze ze weer in haar oren. 
 

████████ 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 
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 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 
Januaribinding 2020 8 januari 2020 15 – 18 januari 2020 
Paasbinding 25 maart 1 – 4 april 
Vakantiebinding 24 juni 1 – 4 juli 
Septemberbinding 2 september 9 – 12 september 
Decemberbinding 25 november 2 – 5 december 
Januaribinding 2021 6 januari 2021 13 – 16 januari 2021 
 
In 2020 zal Binding niet meer 7x per jaar verschijnen, maar 5x. Dit is mogelijk 
omdat het vieringenrooster voor langere tijd vast staat. Bovendien kan, omdat 
Binding niet meer handmatig maar machinaal wordt gevouwen, deze nu ook dikker 
worden dan 20 pagina’s. 
Uiteraard betekent minder vaak verschijnen dat werkgroepen kopij soms eerder 
moeten aanleveren. Als redactie werken we met een checklist voor de jaarlijks 
terugkerende activiteiten. Waar nodig attenderen we dan werkgroepen op het 
tijdig aanleveren van kopij. 
Kopij aanleveren kan per e-mail (redactieneede@stpaulusparochie.nl) en via de 
groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis. 
 

Verder geldt dat maandelijks de Paulusbrief verschijnt: een gratis nieuwsbrief per 
e-mail. U kunt, als u deze nog niet ontvangt, naar de parochiewebsite gaan 
(www.stpaulusparochie.nl) en dan naar ‘Media  Nieuwsbrief aanmelden’. Op de 
1e dag van de maand ontvangt u dan automatisch de Paulusbrief. 
Uiteraard vindt u ook veel informatie op de parochiewebsite. Rechtsboven op die 
website staat ook een link naar de Facebooksite van de Paulusparochie. 
Kortom: Voor wie wil zijn er voldoende manieren om geïnformeerd te blijven over 
het wel en wee van onze parochie. 
 

Uiteraard betekent minder Bindingen ook minder drukkosten en minder beslag op 
de vrije tijd van alle vrijwilligers die dit blad voor u maken en bij u thuisbezorgen. 



20 – december 2019 / januari 2020 

Elke Binding wordt trouwens ook gepubliceerd op de parochiewebsite. Klik op de 
parochiewebsite op ‘Neede  Mededelingen’ voor alle Bindingen (vanaf 2006). 

 
 

Vindt u het niet langer nodig dat Binding nog bij u thuisbezorgd wordt, dan kunt u 
dit doorgeven aan het locatiesecretariaat (zie onder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mijn Kerstwens: 

 

Ik wil het er dit keer op wagen, de Kerstman iets heel anders te vragen 
Geen cadeautjes in mooi papier verpakt, met mijn naam erop geplakt 

 

Mijn wens is dat jij mag stralen, stralen van geluk 
Als hij jou dat geven kan.... kan mijn Kerst niet mee stuk! 

 
 

 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 
 
 
 
 


