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OP WEG NAAR ÉÉN PAROCHIE

O

p 9 oktober 2019 hebben de parochiebesturen
van St. Ludger en St. Paulus bekend gemaakt
dat de bestuurlijke krachten gebundeld gaan
worden. Sinds 1 juli 2017 is er één pastoraal team
voor beide parochies. Ruim twee jaar is er ook één
centraal secretariaat ingesteld dat gehuisvest is in
het parochiecentrum aan de Nieuwstad 12 in
Groenlo.
We hopen nu dat de bestuurlijke fusie van de beide
parochies tot één parochie op 1 januari 2021
gerealiseerd kan worden. Maar dit betekent dat er
in dit nieuwe jaar nog erg veel werk verzet moet
gaan worden.
Onlangs is een aantal commissies samengesteld die
de huidige parochiebesturen ondersteunen en
adviseren over de inrichting van een nieuwe
parochie. De commissies hopen medio juni hun
werkzaamheden te hebben afgerond.
Waar moet u dan zoal aan denken?
U kunt denken aan het opzetten van één nieuwe
organisatie, het afstemmen of samenvoegen van de
(financiële) administratieve systemen, de automatisering en het beleid rond personeel en vrijwilligers,
het werven van nieuwe leden voor het te vormen
nieuwe parochiebestuur, het voordragen aan de
bisschop van de naam voor de nieuwe parochie. Er
zal veel geïnventariseerd dienen te worden rond
gebouwen, gronden, begraafplaatsen, lopende af-
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spraken en kerkelijke tarieven.
Het werven van leden voor het nieuw te benoemen bestuur zien we als een van de
grote uitdagingen. We zoeken mensen die betrokken zijn, benoembaar volgens de
kerkelijke regelingen en deskundig in hun taak. Denkt u aan mensen met bestuurlijke ervaring op gebied van financiën, gebouwen of communicatie.
De bestuurlijke organisatie zal ook aan gepast moeten worden aan een kleiner
wordende pastorale organisatie die in een groter geografisch gebied voorwaarden
schept voor de presentie van onze Kerk in dit gedeelte van de Achterhoek.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Mocht u vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neemt u gerust contact op
met het centraal secretariaat via 0544 – 464663 / secretariaat@sintludger.nl.
Pastoor H.A.M. de Jong

███████

OVERZICHT VIERINGEN

2e zondag door het jaar
18/19 jan
Neede
Geen weekendviering
zo 19 jan 9:00 Rietmolen Eucharistieviering
zo 19 jan 10:00 Eibergen Oecumenische
Woorddienst
zo 19 jan 10:30 Groenlo

do 23 jan

9:00

Eibergen

zo 26 jan 10:30 Neede

zo 26 jan 10:30 Groenlo
zo 26 jan 15:00 Eibergen
zo 26 jan 19:00 Eibergen
di 28 jan 19:30 Lichtenvoorde
do 30 jan 9:00 Eibergen

1/2 feb
Neede
za 1 feb 19:00 Eibergen
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Eucharistieviering
(Startviering Eerste
Heilige Communie)
Eucharistieviering

███████

Pastoor H. de Jong
Ds J. Struijk en em.
pastoraal werker S.
Nagelmaeker
Pastoor H. de Jong
en Pastoraal werkster
C. Roetgerink
Pastoor H. de Jong

3e zondag door het jaar
Oecumenische viering Ds. H.J. Lieftink-Buijs
Dames- en Herenkoor
en Pastoraal werkster
C. Roetgerink
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Voorstelling "Mozes" in
Zie blz. 9
de Oude Mattheus
Rozenkrans bidden
Werkgroep
In gesprek over "Jaar
Zie blz. 10
van de eucharistie"
Eucharistieviering
Pastor R. den Hartog
Opdracht van de heer
Geen weekendviering
Woord- en
Communieviering

Werkgroep

zo 2 feb

9:00

Rietmolen Woord- en
Communieviering
zo 2 feb 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
do 6 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering

za 8 feb 19:00 Neede

zo 9
zo 9
wo 12
do 13

feb 10:30 Groenlo
feb 13:00 Groenlo
feb 9:00 Neede
feb 9:00 Eibergen

5e zondag door het jaar
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
Inzameling Voedselbank
2e collecte: PCI Paulus
Eucharistieviering
Doopviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

6e zondag door het jaar
Woord- en
Communieviering
Herenkoor
16 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering
16 feb 10:30 Groenlo
Eucharistieviering
20 feb 9:00 Rietmolen Eucharistieviering
20 feb 9:00 Neede
Seniorensoos in het
Achterhuis

Werkgroep
Pastor R. den Hartog
Pastor R. den Hartog

Pastoor H. de Jong

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

za 15 feb 19:00 Neede

Pastoraal werkster C.
Roetgerink

zo
zo
do
do

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

7e zondag door het jaar
Geen weekendviering
Carnavalsviering/
Woorddienst
za 22 feb 19:00 Eibergen Taize viering
za 22 feb 19:30 Rietmolen Eucharistieviering
zo 23 feb 10:30 Groenlo
Eucharistieviering

22/23 feb
Neede
za 22 feb 17:30 Groenlo

wo 26 feb 10:00 Groenlo
wo 26 feb 16:00 Groenlo

Aswoensdagviering

Viering Jong en Oud
Aswoensdag
wo 26 feb 19:30 Rietmolen Aswoensdag
do 27 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong
Werkgroep
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
en Diaken Cor Peters
Pastoor H. de Jong
en Diaken Cor Peters
Pastoor H. de Jong
en Diaken Cor Peters
Pastoor H. de Jong
Pastor R. den Hartog
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vr 28 feb 14:30 Neede

1/2 mrt
zo 1 mrt
zo 1 mrt

zo 1 mrt
zo 1 mrt
wo 4 mrt

Oecumenische
gebedsdienst voor
ouderen met H.
Avondmaal (Grote Kerk)

1e zondag v.d.
veertigdagentijd
Neede
Geen weekendviering
9:00 Eibergen Eucharistieviering
10:30 Neede
Concert van het Damesen Herenkoor met de
ZoZo Mannen
10:30 Groenlo
Eucharistieviering
19:00 Rietmolen Bløfdienst
18:00 Neede
Sobere maaltijd in
Gebouw Diekgraven

2e zondag v.d.
veertigdagentijd
za 7 mrt 19:30 Rietmolen Eucharistieviering
zo 8 mrt 9:00 Neede
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
Inzameling Voedselbank
2e collecte: Vastenactie
zo 8 mrt 10:30 Groenlo
Eucharistieviering

14/15
Neede
mrt
za 14 mrt 19:00 Eibergen

Pastoor H. de Jong
Zie blz. 17

Pastoor H. de Jong
Ds. De Boer
Zie blz. 13

Pastoor H. de Jong
Pastor R. den Hartog

Pastor R. den Hartog

3e zondag v.d.
veertigdagentijd
Geen weekendviering

Woord- en
Communieviering
zo 15 mrt 10:30 Groenlo
Eucharistieviering /
voorstellen Eerste Heilige
Communie
zo 15 mrt 10:30 Rietmolen Woord- en
Communieviering
wo 18 mrt 19:30 Neede
Bezinningsavond over de
eucharistie o.l.v. Sam
Goyvaerts (in het
Achterhuis)
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Ds. M. Andela

Werkgroep
Pastoor H. de Jong /
Pastoraal werkster C.
Roetgerink
Werkgroep
Ontmoeting &
Inspiratie
Inloop vanaf 19:15
uur. Zie blz. 17

do 19 mrt

9:00

Neede

zo 22 mrt 10:30 Neede

zo 22 mrt 10:30 Groenlo
zo 22 mrt 19:00 Eibergen
wo 25 mrt
Neede
wo 25 mrt 18:00 Neede
vr 27 mrt 14:30 Neede

28/29 mrt
Neede
zo 29 mrt 10:30 Groenlo
zo 29 mrt 9:00 Eibergen
vr 3 apr 19:00 Neede

Seniorensoos in het
Achterhuis
4e zondag v.d.
veertigdagentijd
Woord- en
Communieviering
Dameskoor
Eucharistieviering
Rozenkransbidden
Redactievergadering
Binding (kopij inleveren!)
Sobere maaltijd in Het
Achterhuis
Oecumenische
gebedsdienst voor
ouderen (Grote Kerk)

9:30

Groenlo

zo 5 apr 10:30 Groenlo
zo 5 apr avond Groenlo
di 7 apr avond Neede

Pastor R. den Hartog
Werkgroep

Zie blz. 17
Ds. J. Lieftink

5e zondag v.d.
veertigdagentijd
Geen weekendviering
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong
Sam's kledingactie
Zie blz. 18
(inleveren tot 20:00 uur)

In de komende
weken:
Palmzondag
za 4 apr 11:00 Neede
Sam's kledingactie
(inleveren tot 12:00 uur)
4/5 apr
Neede
Geen weekendviering
za 4 apr 19:00 Eibergen Woord- en
Communieviering
zo 5 apr 9:00 Rietmolen Palmpasen viering
zo 5 apr

Werkgroep

Palmpasen peuterviering
Eucharistieviering
Uitvoering van "De
Passie"
Uitvoering van "De
Passie"

Zie blz. 18

Pastoraal werkster C.
Roetgerink
Pastoraal werkster C.
Roetgerink
Werkgroep onder de
regenboog
Pastor R. den Hartog
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do 9 apr 19:00 Groenlo

Witte Donderdag
Witte Donderdag

vr 10 apr 15:00 Neede
vr 10 apr 15:00 Groenlo
vr 10 apr 19:00 Groenlo

Goede Vrijdag
Goede vrijdag viering
Kruisweg
Goede vrijdag viering

za 11 apr 20:30 Groenlo

Paaszaterdag
Paaswake

1e Paasdag
zo 12 apr 9:00 Rietmolen Eucharistieviering
zo 12 apr 10:30 Neede
Woord- en
Communieviering
Dames- en Herenkoor
Inzameling Voedselbank
2e collecte: Vastenactie
zo 12 apr 10:30 Eibergen
zo 12 apr 10:30 Groenlo

ma 13 apr

9:00

Neede

ma 13 apr 10:30 Groenlo

Woord- en
Communieviering
Eucharistieviering

2e Paasdag
Eucharistieviering
Herenkoor
2e collecte: Vastenactie
Eucharistieviering

Pastoor H. de Jong/
Diaken Cor Peters
Pastoor H. de Jong
Pastoor H. de Jong
en Diaken Cor Peters
Pastoor H. de Jong
en Pastoraal werkster
C. Roetgerink
Pastor R. den Hartog
Werkgroep

Werkgroep
Pastor R. den Hartog
en Pastoraal werkster
C. Roetgerink
Pastor R. den Hartog

Pastor R. den Hartog

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████
Verhuisd:
De heer H.W. van Zanten, Holtplas 3 naar Zwaluwstraat 30
Dhr H.J.A. Bekker, H.Dunantweg 38 naar Wiedenhof app.107 in Haaksbergen

█████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

█████

ACTIE KERKBALANS

I

januari staat jaarlijks de belangrijkste geldwervingsactie van de kerken op de
kalender: de Actie Kerkbalans.
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U heeft waarschijnlijk, samen met deze Binding, een envelop
ontvangen met daarin de vraag om toekomst te geven aan
onze kerk aan de Borculoseweg in Neede en aan onze
Needse geloofsgemeenschap, middels een bijdrage aan de
Actie Kerkbalans. Van harte aanbevolen!

Een tip van één van de wijkraadsleden:

Weet u al dat u niet thuis bent op het tijdstip dat de antwoordenvelop bij u zal
worden opgehaald? Plak dan (als er geen contant geld in zit) de antwoordenvelop
met een plakbandje op de ruit van uw voordeur.

███ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ███
NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR (DEC. 2019)

H

et parochiebestuur St. Paulus heeft op 3 december vergaderd. Daarbij zijn
weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht.

Pastorale zaken
 Het Vormselvoorbereidingsweekend en de Vormselviering zijn goed verlopen.
 De locaties Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen (Paulus Noord) zijn weer bij
elkaar geweest om te kijken hoe er nauwer samengewerkt kan worden.
 Diaken Cor Peters heeft een intensief gesprek gehad met de locatieraad van
Lievelde over de pastorale toekomst van de locatie na de “kerksluiting”.
Bestuur
 Volgens de kerkvoorschriften moet een parochiebestuur minimaal bestaan uit
de Pastoor en 4 bestuursleden. Na het overlijden van dhr. Johan Lansink is dat
niet meer het geval. Daarom is er hiervoor bij het Bisdom ontheffing aangevraagd en ontvangen zodat de bestuursbesluiten ook met minder bestuursleden rechtsgeldig zijn.
 Bestuurssamenstelling: besloten wordt dat dhr. Henk Bos naast secretaris en
bestuurslid begraafplaatsen ook 1e penningmeester wordt tot aan de fusie. Dhr.
Gerard Slotman wordt naast vice-voorzitter, bestuurslid personele zaken tevens
2e penningmeester.
 Het invullen van de laatste details van de wettelijk verplicht RI&E moet nog
gebeuren voordat het naar het Bisdom gestuurd wordt.
 Er is een voorbeeld van een alarmkaart voor kerkgebouwen. Bekeken wordt of
dat voor Paulus ook handig te gebruiken is.
 Alle correspondentie van kerkstroom en andere correspondentie betreffende
contracten moet naar het Centraal Secretariaat. Hierover gaat een mail naar de
locaties.
Personeel & vrijwilligers
 Er volgt nog overleg met afgevaardigden van de locatieraad van Rietmolen over
een dirigent voor Rietmolen.
Samenwerking Paulus- en Ludgerbestuur
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 Voorgenomen fusie: op 16 december is een overleg waarbij de Fusiecommissie
en een aantal subcommissies worden benoemd om de nodige zaken te inventariseren en te regelen voor de beoogde fusie per 1 januari 2021. Om de fusie
aan te kunnen vragen bij het bisdom moet een aantal documenten overlegd
worden. Als alles compleet is zal de nieuwe parochie per decreet van de
Kardinaal gecreëerd worden.
Financiën
 Tarieven: De vergoeding voor het dopen wordt een vrije gift met als adviesbedrag € 50,-.
 Jaarrekening 2018. Er is goedkeuring van het Bisdom gekregen.
 Begroting 2020: die voorziet in een tekort van bijna € 50.000,-. Daarvoor is een
aantal oorzaken aan te wijzen : minder inkomsten uit o.a. Actie Kerkbalans en
vieringen, gelijkblijvende liturgische kosten voor b.v. dirigenten, organisten, etc.
en hogere automatisering- en beheerskosten. De begroting wordt vastgesteld
en zal naar het Bisdom gestuurd worden.
 Rekken heeft aangegeven minder te willen bijdragen (andere verdeelsleutel) nu
ze geen weekendvieringen meer hebben. Dat gaat bij meer locaties spelen. Dit
wordt meegenomen bij de besprekingen voor de financiering van de gefuseerde
parochie.
 De Passie 2020: De organisatie verzoekt het project in 2020 te ondersteunen
door garant te staan voor een eventueel tekort tot maximaal € 3.500,- Dat is
akkoord. De organisatie wordt verzocht om de locaties wat te spreiden en
rekening te houden met de geplande vieringen in Groenlo.
Gebouwen
 Beltrum: De nieuwe huurder van de pastorie wil de bovenverdieping huren als
verblijflocatie. Er wordt bekeken of dat rendabel kan.
 Neede: De locatie is bezig om de mogelijkheden voor hergebruik van het
kerkgebouw te onderzoeken. Er heeft zich ook een commerciële overnamekandidaat gemeld. Op 25 november jl. is er een gezamenlijke ontmoeting van
een afvaardiging van het bestuur met beide partijen geweest. Beide groepen
gaan de haalbaarheid verder onderzoeken en een vervolgafspraak wordt
gepland in het voorjaar van 2020.
 Rietmolen: Er is een stuk grond verhuurd. Ze vragen naar nieuw jachtrecht. Dit
is akkoord.
Afsluiting
 Pastoor De Jong kijkt terug op een veel bewogen jaar 2019 waarin veel is
gebeurd met als dieptepunt het ziekbed en het overlijden van penningmeester
Johan Lansink.
De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 21 januari 2020.
Tot slot bedanken we iedereen die zich voor onze parochie heeft ingezet
in 2019. Hopelijk mogen we in 2020 weer op u rekenen.
Allemaal een voorspoedig en gezegend 2020 gewenst.
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PROGRAMMA 1E HELFT 2020 VAN ONTMOETING & INSPIRATIE

D

e commissie Ontmoeting & Inspiratie organiseert elke maand een ontmoeting
rond een bijzonder thema op verschillende locaties in onze parochie.

Verderop vindt u een aankondiging van de voorstelling "Mozes" op 26 januari in
Eibergen.
De andere activiteiten die tot de zomer op het programma
staan:
 za. 22 febr.: voorstelling “van nacht naar dag” in Lievelde
 wo. 18 maart: bezinningsavond over de eucharistie in
Neede
 di. 21 april: lezing over Dietrich Bonhoeffer in Rekken
 di. 12 mei: avond over het thema “Omarm jezelf!” in
Beltrum
 ma. 29 juni: wandeling werkgroep pelgrimage

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE ZANGERS (V/M) VOOR HET PASSIEKOOR

D

e Passie 2020 van de St. Paulusparochie wordt dit
jaar ten gehore gebracht in de Calixtuskerk Groenlo
en in de St. Caeciliakerk Neede. De Passie in Groenlo is
op Palmzondag 5 april en in Neede op dinsdag 7 april.
De repetities zijn afwisselend op dinsdag- en woensdagavond. We starten op 21 januari 2020. We repeteren 11
keer, telkens van 19.30 uur tot 20.30 uur. We willen
graag dat je zeker 8 van de 11 keer aanwezig bent!!!
WIE KOMT ER VOL PASSIE MET ONS MEEZINGEN??????
Opgeven kan tot 19 januari 2020 via passiepaulus@gmail.com of bij Anita de
Lange (06-48486306)
Groet, namens de Paulus -Passie - Projectgroep

26 JANUARI: THEATERVOORSTELLING ‘MOZES’ IN EIBERGEN

D

commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie en de
Commissie Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten van EibergenRekken 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 (foto; fotograaf: Sanne Helgenberger) van Toneelgroep Jan
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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.
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’

O

p de Eerste zondag van de Advent is het ‘Jaar van de Eucharistie’ in de
Aartsbisdom Utrecht gestart. In verschillende parochies kwamen de gelovigen
uit diverse geloofsgemeenschappen dat weekend samen in het Eucharistisch
centrum, om de Eucharistie te vieren. Ook in de parochies St. Paulus en St. Ludger
gebeurde dat.
In onze kerken hangen banners met de afbeelding van de Emmaüsgangers, die
naar dit bijzonder jaar verwijzen. Kardinaal Eijk heeft in de aanloop naar dit
themajaar een pastorale brief geschreven, waarin hij uitlegt waarom de Eucharistie
het hart van het geloof is.
Nu hebben we gemerkt dat deze pastorale brief, in de vorm van een wit boekje,
hier en daar vragen heeft opgeroepen en niet voor iedereen even makkelijk
leesbaar is. Ook online is deze brief te lezen:

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf
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De leden van het pastorale team gaan graag met u in gesprek over deze brief en
de eucharistie. Er is alle ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en om
uw vragen te beantwoorden. U bent welkom, ook al heeft u de brief nog niet
gelezen.
Wij nodigen u van harte uit op dinsdag 28 januari 2020 om 19.30 uur. Koffie en
thee staan vanaf 19.15 uur klaar in de Sint Ludgerzaal aan de achterkant
(Patronaatsstraat 8) van de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.
In verband met de organisatie van deze avond stellen wij uw aanmelding op prijs.
Dat kan bij het centrale parochie secretariaat: telefonisch (0544-464663) of per
email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

DE EERSTE COMMUNIE IN 2020

I

n 2020 zullen ruim 70 kinderen een bijzonder moment in hun leven mogen
ervaren wanneer zij voor de eerste keer de communie ontvangen, na hun
Doopsel.
De voorbereiding hierop zal voornamelijk gezamenlijk plaatsvinden in twee
groepen in Lichtenvoorde en Groenlo. Om de kinderen en de jonge gezinnen met
elkaar in contact te laten komen en elkaar beter te leren kennen, zijn er ook
gezamenlijke activiteiten. We zien het als een taak om deze jonge mensen,
betrokken op geloof en kerk, samen te brengen en te laten ervaren dat ze beslist
niet alleen staan in hun keuze. We willen graag het hele gezin betrekken bij de
voorbereiding, in plaats van ‘alleen maar’ een communicantje de eerste communie
te laten ontvangen. Dit bijzondere moment willen we graag een bedding geven in
het dagelijkse gezinsleven. Daarin hopen we ondersteunend en begeleidend
aanwezig te kunnen zijn. We hebben aandacht voor de ander en hebben een
Paasactie (iets doen voor de medemens) opgenomen in het traject.
Groepen 4 van de basisscholen krijgen een uitnodiging om de pastoraal werkster in
de klas te ontvangen, zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen om vragen over
geloof en kerk te stellen. We vragen om uw gebed ter ondersteuning van deze
maanden van voorbereiding.
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Namens de samenwerkende communiegroepen wensen we u een gezegend en
gezond 2020 toe.
Pastoraal werkster Carla Roetgerink, St. Ludger en St. Paulus parochie

VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN:
BEZINNEND ONDERWEG NAAR PASEN

“D

oor het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte.
Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal
worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse
geloofstraditie, in onze tocht maar Pasen.”
Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Even
stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je
helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan
je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van
26 februari t/m 13 april, willen wij (Eveline Struijk,
predikant van de Protestantse Gemeente EibergenRekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van
de parochie HH Twaalf Apostelen) u via de mail elke
dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst
aanreiken.
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij www.pkneibergen-rekken.nl of
www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de link “Oikomeneachterhoek” (onderaan
de voorpagina), vindt u het u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke
dag een bezinningsmail in uw postvak.
Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen,
hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 26 februari krijgt u dan vanzelf weer
bericht van ons.
Hebt u geen computer / e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten
ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te
ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen
naam en woonplaats doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail
zullen sturen?
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!
Een hartelijke en inspirerende groet
van Marga Engelage en Eveline Struijk

22 FEBR.: VAN NACHT NAAR DAG

O

nder deze titel geeft Quirine Melssen een ontroerende voorstelling. De
commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie nodigt u uit
deze voorstelling op zaterdag 22 februari 2020 bij te wonen.
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De voorstelling begint voor dag en dauw: één uur voor zonsopgang, om 6.42 uur
(v.a. 6.15 uur bent u welkom). Hij vindt plaats in het Koptisch Orthodoxe klooster,
Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde. De ingang is aan de achterzijde. Na afloop van
de voorstelling ontbijten we samen. Dankzij een subsidie van de provincie
Gelderland in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid is de voorstelling
gratis. Voor het ontbijt en het gebruik van het klooster vragen wij een vrije gift.
De voorstelling wordt voor maximaal 75 personen gespeeld. U dient zich uiterlijk
16 februari op te geven bij Peter Müller: 0544 463045 of pjamueller@gmail.com,
waarbij u tevens uw dieetwensen doorgeeft.
Een muzikale vertelling over oorlog en vrede van zangeres en actrice Quirine
Melssen. De voorstelling “van nacht naar dag” begint één uur, voordat de zon
opkomt en speelt zich grotendeels af in het schemergebied tussen nacht en dag.
Quirine Melssen: "Het is een uur voor zonsopgang. In de zaal is het donker, er zijn
alleen wat kaarsen aan. Het publiek is net op en erg ontvankelijk voor wat ik vertel
en voor de liederen die ik zing met begeleiding van piano en cello. Geleidelijk aan
wordt het licht. We gaan van onbewust naar bewust, van niet zien, naar zien, van
niet handelen naar handelen, van oorlog naar vrede. We staan weer voor een
nieuw begin, het leven gaat door.
Wij leven in vrijheid, maar op andere plekken zijn er nog mensen op de vlucht. Met
deze vertelling wil ik mensen laten nadenken over heden en verleden, over de
keuzes die ze maken. En dat kan het beste heel vroeg, als de dag een
onbeschreven blad is. Samen ontbijten om onze vrijheid en verbondenheid te
vieren. Dit is ook een essentieel onderdeel van de performance omdat hierin
ervaringen en ideeën uitgewisseld kunnen worden. Ik heb al een hoop bijzondere
verhalen van bezoekers mogen horen!"
De oorlog kent vele verhalen. Quirine Melssen vertelt er enkele zoals de
geschiedenis van haar moeder bij de slag om Arnhem, van Montgomery en het
leger, van het Joodse kind dat gered wordt, van de Duitse beul en zijn kleinkind en
van de Italiaanse partizaan die afscheid moet nemen van zijn geliefde. Indringende
ervaringen van gewone mensen. De vertellingen zijn vervlochten met liederen. De
verhalen trekken een parallel tussen heden en verleden. Ze laten ons de
onschatbare waarde van onze verworven vrede en vrijheid beseffen. Wat kunnen
we leren van het verleden en welke keuzes maken we nu? Een gevoelige
voorstelling over de transformatie van donker naar licht waarbij we tijdens het
ontbijt onze verhalen en gedachten gaan delen. Bron: www.vannachtnaardag.nl

18 MAART: ‘VERHEF JE HART, NIET JE TELEFOON!’

O

p woensdag 18 maart 2020 organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie
een bezinningsavond over de Eucharistie. Spreker is Samuel Goyvaerts,
docent liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology. Het is
een interactieve avond. U bent v.a. 19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee. De
avond begint om 19.30 uur in het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede.
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‘Verhef je hart, niet je telefoon!’ Zo sprak paus Franciscus de menigte toe op het
Sint-Pietersplein tijdens één van zijn toespraken over de mis. Deze toespraken
werden vertaald naar het Nederlands, bestudeerd en van commentaar voorzien
door Samuel Goyvaerts. Dit boek vormt het uitgangspunt van deze
bezinningsavond.
De eucharistie behoort tot de kern van het
katholieke geloofsleven, maar toch ervaren
vele mensen van zowel binnen als buiten de kerk,
deze als onbegrijpelijk, voorbijgestreefd of zelfs
irrelevant. Tijdens deze bezinningsavond gaan we
vanuit het denken van paus Franciscus op zoek
naar de betekenis en het belang van het samenkomen rond het Woord en de Tafel.
Dit kan een (her)ontdekking zijn voor allen die
geïnteresseerd zijn in dit eeuwenoude ritueel.
Van harte welkom! Maar speciaal ook diegenen
die anderen voorbereiden op hun eerste
communie – ouders en andere opvoeders – of
mee helpen aan de vorming van misdienaars of
volwassenen begeleiden om katholiek te worden.

Samuel Goyvaerts (1986, Genk, België) is docent liturgiewetenschappen aan de
Tilburg School of Catholic Theology. Naast doceren doet hij onderzoek naar de
Liturgische Beweging en de liturgiehervorming in de 20ste eeuw. Hij probeert
daarbij een evenwicht te zoeken tussen theologie, liturgie en de hedendaagse
kerkelijke praktijk. Het boek ‘Verhef je hart’ van Samuel Goyvaerts is te koop in de
boekhandel, maar zal ook verkrijgbaar zijn op deze avond.

STEUN DE VASTENACTIE 2020

D

e Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook,
een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het
resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de
welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.
Om dit doel te bereiken, werven we fondsen in Nederland waarmee we wereldwijd
jaarlijks zo’n 70 kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor
iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst.
We vragen in Nederland ook aandacht voor de
omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door iets van onze overvloed te
delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren: even minderen voor
een ander. Jaarlijks steunen we zo’n 70 kleinschalige ontwikkelingsprojecten.
Wereldwijd.

14 – januari - maart 2020

Even minderen voor een ander

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als
Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te
doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren
bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven
bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag
op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon
thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen.
Steunt u ook de Vastenactie in 2020 via het Vastenzakje, een gift bij de
2e collecte op 8 maart of met Pasen?

7-DAAGSE BEDEVAART NAAR IERLAND
NAAR DE BRONNEN VAN HET VROEG-CHRISTELIJK GELOOF

G

a van 9 tot 15 juni met het Aartsbisdom Utrecht mee op bedevaart naar Ierland. Dit groene land staat bekend om de mooie natuur en de rijke roomskatholieke historie: in Ierland liggen onze christelijke wortels.
Het waren missionarissen uit Ierland die het geloof op het Europese vasteland
verkondigden. Eén van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook
St. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse
Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in een Iers klooster.
Meer informatie bij pastor R. den Hartog en op www.vnb.nl (kies voor ‘Reizen’ en
dan ‘Reisaanbod’. Kies voor ‘Groep’ en dan ‘Aartsbisdom Utrecht’).

ARTIKELEN OP PAROCHIEWEBSITE

O

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.
 Terugblik op filmavond: “Testament van een missie, sporen van Spiritijnen”
(01-01-2020)
 Folder Jaar van de Eucharistie (13-12-2019)
Ook zijn de maandelijkse Paulusbrieven terug te lezen (via menu ‘Media’).

██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE

██████

TERUGBLIK OP DE KERSTPAKKETTENACTIE

I

eder jaar is de uitdeeldag hét moment waar we als vrijwilligers van de
kerstpakkettenactie naar toe werken. Het begint al in de zomer als we de
contacten leggen met de supermarkt waarvoor een dergelijke grote levering (dit
jaar 442 pakketten) een flinke logistieke uitdaging is, vooral midden in een toch al
drukke kerstperiode.

15 – januari - maart 2020

Aan het einde van de uitdeeldag komen alle vrijwilligers samen om door te spreken
hoe de uitgifte verlopen is. Regelmatig valt dan het woord “dankbaarheid”.
Dankbaarheid van de ontvangers van een pakket en dankbaarheid omdat dat wij
iets voor anderen konden betekenen in de aanloop naar Kerstmis.
Stilletjes ook dankbaarheid dat we het persoonlijk goed hebben en geen beroep
hoeven doen op charitatieve acties. Ieder mens is kwetsbaar en bij tegenslag kan
het leven plots een andere wending krijgen.
Een mooie reactie dit jaar was van een man die trots meldde dat hij dit jaar voor
het laatst een pakket kwam ophalen omdat hij eindelijk een baan had gevonden.
En elk jaar komen weer onuitwisbare herinneringen ter tafel aan eerdere uitdeelavonden, zoals de man die het pakket ter plekke openmaakte en zwaar
teleurgesteld was dat er niets voor zijn hond in zat. Of het verhaal van de man die
zijn pakket liet vallen en toen hij het oppakte en weer doorliep een spoor van
chocolademelk achterliet. Anekdotes die voor ons bij de Kerstactie horen zoals
“Flappie” van Youp van het Hek bij Kerstmis…
De kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken is een actie van mensen voor
mensen. Onze dank aan iedereen die de Kerstactie financieel mogelijk heeft
gemaakt. Zo konden we in de decembermaand een lichtpuntje zijn voor mensen
die het financieel moeilijk hebben.
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland
Gerard Bartels, afgevaardigde RK Kerk Neede

WEEK VAN GEBED (19-26 JAN.) HEEFT ALS THEMA
“BUITENGEWOON”

D

e Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen is een
jaarlijks terugkerende week waarin
christenen samen bidden. De gebedsweek wordt georganiseerd door Missie
Nederland en de Raad van Kerken. Zij
hebben teksten en gebeden voor
oecumenische diensten samengesteld
op grond van het materiaal van de
internationale voorbereidingsgroep.
Dit jaar is dat een groep christenen op
Malta, een eiland met een positief
oecumenisch klimaat.
Het thema van dit jaar is: Buitengewoon. Geïnspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed
deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.
In Neede is een Oecumenische Dienst in de R.K. Kerk op zondag 26 januari om
10.30 uur met voorgangers ds H.J. Lieftink-Buijs en past. werkster C. Roetgerink.
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4 EN 25 MAART: SOBERE MAALTIJDEN

V

oedsel en water is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid… De
sobere maaltijd geeft je de kans om daar bij stil te staan. Het zijn “Inspiratie
en Ontmoeting” die U namens de Diaconie en de Oecumenische werkgroep
uitnodigen.
In deze veertigdagentijd wordt 2 x een maaltijd voor u aangericht op:
 woensdag 10 april in “Diekgraven” achter de Grote Kerk
 woensdag 25 maart in “Het Achterhuis” naast de RK Kerk
Beide maaltijden beginnen om 18.00 uur.
Misschien iets om alleen, of met uw gezin of een groep vrienden naar toe te gaan.
We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 per maaltijd en dit
bedrag wordt na aftrek van onze minimale onkosten dit jaar gegeven aan
Vastenactie voor hun project voor de Venezolaanse vluchtelingen op de ABC
eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao).
U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij:
Annie Broekmaat
annie_broekmaat@hotmail.com
Tiny Appeldoorn
m-appeldoorn2@hetnet.nl
Parochiesecretariaat secretariaatneede@stpaulusparochie.nl

tel. 0545-292370
tel. 0545-293034
tel. 0545-286835

████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████
OPBRENGST EXTRA COLLECTES
24 december
25 december
26 december

€ 220,35 P.C.I. St. Paulus
€ 100,25 P.C.I. St. Paulus
€ 84,35 Kerstpakkettenactie Kerken Berkelland

1 MAART: MUZIEK- EN ZANGCONCERT
ZWEVEND NAAR ’T GELUK

O

p zondagmorgen 1 maart om 10.30 uur, in de RK Kerk aan de Borculoseweg
43 in Neede, is er weer een concert met “De ZoZo Mannen” samen met het
Dames- en Herenkoor.
Het Dames- en Herenkoor en de band “De ZoZo Mannen”, brengen u deze morgen
een breed programma met meerstemmige zangnummers, in de sfeer van het geluk
en naar het voorjaar toe. De kerk is vanaf 10.00 uur geopend.
Het koor zingt afwisselend met de band bekende en minder bekende liederen. De
presentatie is ook deze keer weer in handen van alom bekende Herman Riethorst.
De band “De ZoZo Mannen” is al enkele jaren bezig. Zij brengen een repertoire van
herkenbare luistermuziek met meerstemmige zang, waarbij zij zich zelf begeleiden
met twee akoestische gitaren, bas, slagwerk en speciaal voor deze morgen met de
toetsenist, Erik Konniger. Deze morgen is gratis toegankelijk. Maar om de kosten te
kunnen dekken vragen wij u om een vrijwillige bijdrage te willen doen in de
mandjes bij de uitgang van de kerk.
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Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten bij dit unieke concert en wensen
u alvast een fijn luisterrijk concert toe.

HUISPAASKAARS

U

kunt ook dit jaar weer via de parochie een huispaaskaars
aanschaffen. U heeft keuze uit diverse afmetingen en reliëfs.
In de kerk zal een intekenlijst met afbeeldingen en prijzen van de
kaarsen worden opgehangen.
U kunt hierop uw bestelling. U kunt deze ook doorgeven aan het
locatiesecretariaat of aan ondergetekende.
Henk Holtkamp, koster

4 EN 5 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE

O

p vrijdag 4 en zaterdag 5 april kunt u uw gebruikte
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43.
Inleveren op vrijdagavond van 19.00-20.00 uur
en zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur
Inleveren na zaterdag 12.00 uur is niet mogelijk omdat de afhaalwagen dan al
weer vertrokken is. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten
van Cordaid Mensen in Nood. Meer info op www.samskledingactie.nl

████████

GELEZEN

████████

BEZINNINGSWANDELINGEN

25

Jaar geleden (op 20 maart 1995) werd de Stichting Pelgrimswegen &
Voetpaden (SPV) opgericht om het pelgrimeren te voet nieuw leven in te
blazen. Niet zozeer lange voetreizen naar oorden ver weg, maar eendaagse
bedevaarten naar plaatsen waar Maria en andere heiligen nog altijd pelgrims
trekken, uit de wijde omgeving, ondanks de voortgaande ontkerkelijking.
De SPV geeft pelgrimsgidsen uit voor de individuele wandelaar en organiseert in
2020 10 jubileumdagtochten naar pelgrimsplekjes in en rond Nederlands Limburg.
Vraag via www.spvlimburg.nl of in Klooster Wittem naar de folder met het
jaarprogramma (tel. 043-4501741).
Bron: Gerardus kalender 2020

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

██████

Loes gaat op gesprek bij de pastoor. Als hij vraagt hoe het thuis gaat, zegt ze:
“Mijn man is zo bijgelovig dat ik dit niet langer kan volhouden”.
Pastoor: “Zo erg zal het och niet zijn, hoop ik.”
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Loes: “Het wordt steeds erger! Zout strooien veroorzaakt ruzie, zegt hij. Onder een
ladder doorlopen en een zwarte kat zien, brengen ongeluk. En op vrijdag de
dertiende zal hij echt het huis niet uitgaan. Het ergste is, dat hij vorige week zijn
dertiende maandsalaris heeft teruggestort!”

Bron: Gerardus kalender 2019

████████

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.
Op de 2e en 4e donderdag van de maand is er aansluitend een broodmaaltijd.
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
Paasbinding
Vakantiebinding
Septemberbinding
Decemberbinding
Januaribinding 2021

Redactievergadering
25 maart
24 juni
2 september
25 november
6 januari 2021

Verspreidingsperiode
1 – 4 april
1 – 4 juli
9 – 12 september
2 – 5 december
13 – 16 januari 2021
19 – januari - maart 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.
 Vindt u het niet langer nodig dat Binding nog bij u thuisbezorgd wordt, dan
kunt u dit doorgeven aan het locatiesecretariaat (zie onder).

GEDICHT: 40 DAGEN
veertig dagen word ik steeds meer mens
met nieuwe aandacht voor elkaar
stapvoets de dagen door met als wens
te blijven groeien – als het voorjaar
veertig dagen wacht ik – en jij
op Hem die wist te leven
om tegen alle tij
zichzelf te blijven geven
veertig dagen wil ik verstillen
ver van lawaai – en los van wat moet
mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen
stil stil stil doet heel een wereld goed
veertig dagen vasten leren
opdat mijn leven duurzaam wordt
omdat gevraagd wordt, in te keren
consu minder op mijn bord
veertig dagen wil ik weer bezinnen
om straks te kunnen stralen als het eerste licht
dat Zin en richting geeft. Diep van binnen
groei ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht.
Hedi Hegeman (uit: Berne Media | Liturgie, Heeswijk 2013, 40 dagentijd)

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
FAMILIE

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

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