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MENS, WAAR BEN JE? 
PASTORALE COLUMN SEPTEMBER 2020 

 

p een van de hete zomerse dagen van 
augustus heb ik me maar in de tuin gesetteld 

om daar aan deze column te werken. Omgeven 
door groen en de rijk bloeiende geraniums en 
andere zomerbloeiers. Ik geniet daarvan. Net als 
van de dagelijkse wandeling in het gebied van 
Engbergen bij Gendringen. De ochtendstilte vind ik 
het mooiste. De zon die net op is, soms een beetje 
dauw over de velden en koeien die grazen. Ze doen 
weer energie op voor een nieuwe dag. Energie 
opdoen, dat doe ik dan ook. Daar zijn deze weken 
ook voor bedoeld. Vakantietijd, vrij-zijn, afstand 
nemen. Het is dit jaar natuurlijk allemaal wat 
anders dan anders. Het coronavirus houdt geen 
vakantie, zo wordt ons duidelijk gemaakt. Het blijft 

dus voorzichtig zijn. Maar toch, we zijn even aan 
iets anders toe. 
 

Het begin 
Juist in deze tijd kun je net iets meer oog hebben 
voor andere dingen, de natuur bijvoorbeeld, Gods 
Schepping. Zo kan ik daar wel naar kijken. 
Wonderlijk hoe alles geworden is zoals het is. 
Wonderlijk het nieuwe leven dat mensen aan elkaar 
mogen doorgeven. Dat nieuwe begin is en blijft een 
mysterie voor ons, maar wel een om van te 

genieten en gelukkig van te worden. 
Het is niet zonder reden dat Genesis het eerste 
Bijbelboek is geworden. Het woord “genesis” is 

O 
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Grieks voor ‘ontstaan’, ‘oorsprong’, ‘wording’. En de Joden noemen dat boek met 
een Hebreeuws woord ‘Beresjiet’. Dat betekent ‘in het begin’. En zo lezen we ook 
in het eerste vers al: “In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde 
was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest 
zweefde over het water”.  
Genesis beschrijft o.a. het ontstaan van de aarde, de oorsprong van de mensheid, 
Gods begin met Adam en Eva, Gods nieuwe start met mensen na de zondvloed en 
Gods begin met het volk Israël. 
 

Nieuwe kansen 
Het boek Genesis laat zien dat God de mens steeds weer een nieuwe kans geeft 

als het misgaat. Die kansen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen! Steeds is het 
weer God die het initiatief neemt en een stap naar mensen zet. Daarin zien we 
zoveel van Gods liefde terug. Het begint als in Genesis 3: 8-13: als Adam en Eva 
gezondigd hebben verstoppen ze zich voor God, de heer. Ze schamen zich voor 
hun naaktheid en bedekken zich met vijgenbladeren. Maar God zoekt hen, roept: 
“Mens waar ben je?” en vraagt Adam wat er gebeurd is. Als ze uiteindelijk hun 

zonde opbiechten doet God iets heel opvallends. Hij straft ze met zwaar werk op 
het land. Tegelijkertijd is Hij als een zorgzame en barmhartige vader. “God maakte 
voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan”.  
 

Mens waar ben je; hier ben ik! 
We herkennen vast vergelijkbare situaties in ons persoonlijke leven en samen-
leven. Je eigen weg gaan, geen boodschap hebben aan “God noch gebod”, de 
ander uit het oog verliezen, anderen pijn doen. En je dan verstoppen, ervoor 
weglopen en je schuilhouden. Mens waar ben? Hoor je dat je geroepen wordt om 
je leven onder ogen te zien? Mens, met je licht en je schaduwkanten. God roept en 
blijft roepen, maar het is natuurlijk aan ieder van ons om te antwoorden: hier ben 
ik! Geloven is ten diepste een relatie aangaan met God. Hij is immers onze 
levensbron, het oerbegin. Hij kent ons al vanaf de moederschoot en laat nooit 
varen het werk van zijn handen. Christenmensen hebben een prachtig voorbeeld 
van omgaan met God. Jezus van Nazareth is het mooiste beeld dat we van God 
kennen. In Hem licht op hoe God de mens bedoeld heeft. Geloven is, dat een leven 
in de geest van Jezus ons dichter bij die Bron brengt. Dat is voor mij een enorme 
kracht en troost. Een fundament. En ik mag weten dat ik in fouten die ik maak, bij 
God barmhartige ontferming vindt. Zo probeer ik te antwoorden op Zijn roepstem.  
Door er te zijn met mijn talenten voor mijn geliefden en naasten, voor mensen met 
wie ik werk in samenleving en Kerk.  
 

Geloven in God, de barmhartige Vader 
Mensen die geloven en dat samen belijden in de geest van de Kerk van Jezus 
moeten zich nogal eens verdedigen voor het feit dat ze geloven of naar de kerk 
gaan. Ouderwets, die regels en die leer, ze zijn niet meer van deze tijd. Gelovige 
mensen komen samen, om in de eredienst God te loven, danken en te prijzen, op 
een plek die hen heilig is. Daar ontlenen zij kracht en bemoediging aan, waardoor 
ze in weerbarstige tijden het leven aankunnen.  
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In zoeken naar wegen van geloven en geloofsgemeenschappen voor de toekomst, 
gaat het om dit geloof in God, Schepper, Vader van Jezus Christus. Niet om heilige 
boontjes te worden. Maar wel om mens te zijn in het oerbeeld van God. 
Ik wens ons aan het begin van het nieuwe werkjaar toe dat geloof onze drijfveer 
mag zijn en blijven in ons handelen bij het bouwen aan de Kerk van de toekomst. 
Mens waar ben je, doe je mee? 
Diaken Cor Peters 
 

██████ VIERINGEN EN ACTIVITEITEN ██████ 
 

Er is een liturgierooster beschikbaar t/m eind november 2020. Deze is integraal 
opgenomen in deze Binding. De volgende Binding zal daarom eind november 
verschijnen (1 week eerder dan volgens onze jaarplanning). 
Naast vieringen staan er ook activiteiten in het overzicht (bijv. van de Commissie 
Ontmoeting & Inspiratie). De activiteiten zijn aangeduid met het symbool ‘’. 

 
di 1-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H. de Jong 

wo 2-9 10:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 3-9 09:00 Eibergen Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

vr 4-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

      

za 5-9 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering Diaken C. Peters 

za 5-9 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 

za 5-9 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

zo 6-9 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

di 8-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

di 8-9 09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de 
Jong 

do 10-9 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 11-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 

      

zo 13-9 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 13-9 10:30 Beltrum Woord- en gebedsviering 
Ziekenzondag 

Werkgroep 

zo 13-9 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

di 15-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

wo 16-9 09:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

do 17-9 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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vr 18-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

vr 18-9 19:00 Neede 
 

Sam's kledingactie (tot 
20:00 uur) 

Zie blz. 17 

      

za 19-9 11:00 Neede 
 

Sam's kledingactie (tot 
12:00 uur) 

Zie blz. 17 

za 19-9 15:00 Groenlo Doopviering 
15:00 / 16:00 en 17:00 
uur 

Pastoor H.de Jong 

za 19-9 19:00 Eibergen Eucharistieviering 
(Mattheusviering) 

Pastoor H.de Jong 

za 19-9 19:00 Neede Eucharistieviering 
2e collecte: MIVA 
Inzameling Voedselbank 

Pastor R. den 
Hartog 

zo 20-9 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 20-9 10:00 Beltrum Oecumenische 
Vredesdienst 

Pastor Escher 

zo 20-9 10:00 Rekken Oecumenische 
Vredesdienst 

Werkgroep / PKN 

zo 20-9 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 

ma 21-9 19:30 Rekken 
 

In het kader van de 
interkerkelijke vredesweek 
een avond met Enis Odaci 

Aanmelden voor 17 
sept. 
Zie blz. 15 

di 22-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

do 24-9 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

vr 25-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 

      

za 26-9 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

za 26-9 19:00 Neede Woord- en 
gebedsviering 

Werkgroep 

za 27-9 09:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 

zo 27-9 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

zo 27-9 13:00 Eibergen Doopviering 
13:00 en 14:00 uur doop 

Pastor R. den Hartog 

di 29-9 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

do 1-10 09:00 Eibergen Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 
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vr 2-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 

      

za 3-10 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

za 3-10 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

zo 4-10 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 4-10 13:00 Groenlo Doopviering 
13:00 en 14:00 uur doop 

Pastoor H.de Jong 

zo 4-10 14:00 Eibergen Doopviering Pastor R. den Hartog 

zo 4-10 17:00 Groenlo Gebedsviering 
Marialof opening 
rozenkransmaand 

Pastoor H. de Jong 

      

di 6-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

di 6-10 19:00 Neede Rozenkrans bidden Werkgroep 

wo 7-10 10:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

do 8-10 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

vr 9-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

      

za 10-10 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 11-10 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 11-10 10:00 Rekken Oecumenische viering 
(Hubertusviering) 

Werkgroep 

zo 11-10 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

di 13-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

di 13-10 09:00 Neede Eucharistieviering Pastor R. den 

Hartog 
di 13-10 19:00 Neede Mariaviering Werkgroep 

do 15-10 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

vr 16-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastor R. den Hartog 

      

za 17-10 15:00 Groenlo Doopviering Pastor R. den Hartog 

za 17-10 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

za 17-10 19:00 Neede Eucharistieviering 
2e collecte: 
Wereldmissiedag 
Inzameling Voedselbank 

Pastor R. den 
Hartog 

za 17-10 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
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zo 18-10 09:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 

zo 18-10 09:30 Groenlo Eucharistieviering 
(St. Calixtusfeest) 

Pastoor H.de Jong 

di 20-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

di 20-10 19:00 Neede Rozenkrans bidden Werkgroep 

di 20-10 19:30 Groenlo 
 

Diapresentatie over de 
eucharistie in de kunst 
door mgr. H. Woorts 

Zie blz. 16 

wo 21-10 09:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 22-10 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 23-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong       

za 24-10 19:00 Eibergen Gebedsviering 
(Rozenkrans / 
Mariaviering) 

Werkgroep 

za 24-10 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 

zo 25-10 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 25-10 10:30 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep 

zo 25-10 17:00 Groenlo Gebedsviering 
Marialof afsluiting 
rozenkransmaand en 
bedevaartseizoen i.s.m. St. 
Ludgerparochie 

Pastor R. den Hartog 

di 27-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

di 27-10 19:00 Neede Rozenkrans bidden Werkgroep 

vr 30-10 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastor R. den Hartog 

      

za 31-10 19:00 Beltrum Eucharistieviering 
(Allerheiligen) 

Pastoor H. de Jong 

zo 1-11 09:30 Groenlo Eucharistieviering 
(Allerheiligen) 

Pastoor H. de Jong 

zo 1-11 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering 
(zegening van de graven) 

Werkgroep 

ma 2-11 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering 
(Allerzielen, aansluitend 
gravenzegening) 

Werkgroep 

ma 2-11 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering 
(Allerzielen) 

Werkgroep 

ma 2-11 19:00 Groenlo Woord- en gebedsviering 
(Allerzielen) 

Werkgroep 
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ma 2-11 19:00 Neede Eucharistieviering 
(Allerzielen) 

Pastoor H. de 
Jong 

ma 2-11 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering 
(Allerzielen) 

 

ma 2-11 19:30 Rietmolen Gebedsviering 

(Lichtjesavond) 

Werkgroep 

di 3-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

wo 4-11 10:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 5-11 09:00 Eibergen Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastor R. den Hartog 

vr 6-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 

      

za 7-11 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering Diaken C. Peters 

za 7-11 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering 
(St. Maarten) 

Werkgroep 

za 7-11 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 

zo 8-11 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 8-11 11:00 Lievelde Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

zo 8-11 14:00 Groenlo Eucharistieviering 
(afsluiting 
vormselvoorbereiding, 
plaats nog nader te 
betalen) 

Pastor R den Hartog 
en 
pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

di 10-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

di 10-11 09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de 
Jong 

wo 11-11 18:30 Beltrum Gebedsviering 
(St. Maarten) 

Werkgroep 

do 12-11 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 13-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

      

za 14-11 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor F. Bomers 

za 14-11 19:00 Groenlo Eucharistieviering 
(Vormsel; plaats nader te 
bepalen) 

Mgr. Hoogenboom 
en 
pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

zo 15-11 09:30 Groenlo Eucharistieviering 
(Caeciliafeest) 

Pastoor H. de Jong 

zo 15-11 10:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
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di 17-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastor R. den Hartog 

wo 18-11 
 

Neede 
 

Redactievergadering 
Binding (kopij 
inleveren) 

 

wo 18-11 09:00 Beltrum Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 

wo 18-11 19:30 Eibergen 
 

Filmavond in de 
Mattheuskerk 

Aanmelden voor 16 
nov. Zie blz. 16 

do 19-11 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 20-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 

Pastoor H. de Jong 

      

za 21-11 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

za 21-11 19:00 Lievelde Woord- en gebedsviering 
(Christus Koning) 

Werkgroep 

za 21-11 19:00 Neede Eucharistieviering 
(Caeciliafeest) 
2e collecte: Nationale 
Jongeren collecte 
Inzameling Voedselbank 

Pastor R. den 
Hartog 

zo 22-11 09:30 Groenlo Eucharistieviering 
Slotviering Jaar van de 
Eucharistie 

Pastoor H. de Jong 
en 
diaken C. Peters 

di 24-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Rozenkrans bidden 

Pastoor H. de Jong 

do 26-11 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

vr 27-11 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

      

za 28-11 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering 
(Caeciliafeest) 

Diaken C. Peters 

zo 29-11 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 

zo 29-11 17:00 Groenlo Oecumenische viering 
(in de Oude Calixtus) 

Werkgroep 

 

Goede mensen zijn als kaarsen 
Ze branden zichzelf op om anderen licht te geven 

 

Uit: GedichtenEnWijsheid 
 

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment 

Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan 
 

Nelson Mandela 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Overleden: 
18-01 Dhr. H.W.B. Geesink uit Gronau, 63 jaar 
27-01 Dhr. F.E.M. ten Hagen, verpl.huis Vredenshof Winterswijk 

v/h Koeweidendijk 3, 75 jaar 
31-01 Dhr. G.H. Emaus, Achterveldweg 5, 72 jaar 
06-04 Dhr. A.G. Tenhagen, Eibergseweg 57, 91 jaar 
08-04 Dhr. H.J.A. Bekker, Wiedenhof Haaksbergen 

v/h Henry Dunantweg 38, 95 jaar 
30-05 Mevr. J.T. Temmink-Ubbink, Hoeveweg 30, 83 jaar 
09-06 Johan Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 77 jaar 
09-08 Mevr. A.W. Konniger-Scholten, Bergweg 8, 77 jaar 
 

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

 

 

EVEN BIJPRATEN…  

Beste parochianen, 
Hoe gaat het met u en uw dierbaren? Want achter ons ligt een bijzondere tijd die 
medio maart begon met een “intelligente lock-down” vanwege het Corona-virus. 
En nu, eind augustus, is nog onduidelijk hoe dit virus zich gaat ontwikkelen, welke 

maatregelen nog nodig zijn om de verspreiding te beteugelen en wanneer er een 
vaccin beschikbaar komt. We leven nog steeds in een onzekere tijd. 
Rond 5 mei zou groots 75 jaar vrijheid worden gevierd. Dat kon niet doorgaan, 
maar de lock-down en de daaraan verbonden beperkingen maakten ons toen extra 
bewust van de waarde van onze vrijheid. 
 

Kerkdiensten waren niet meer mogelijk, met uitzondering van uitvaartdiensten met 
slechts een zeer beperkt aantal aanwezigen. Om de vrijwilligers van de uitvaart-
groep te ontzien hebben de pastores de meeste uitvaartendiensten verzorgd. 
In Neede bieden we parochianen sinds begin april de mogelijkheid om op woens-
dagochtend de kerk te bezoeken voor een moment van bezinning, om een kaarsje 

op te steken en voor stil gebed. Hiervan maken wekelijk 10 tot 15 parochianen 
gebruik. 
 

Na invoering van de lock-down werden er nog wel eucharistievieringen gehouden 
in het eucharistisch centrum, maar zonder bezoekers. De vieringen in Groenlo 
worden via de kerkradio uitgezonden (vanwege de reikwijdte van ca. 8 km in 
Neede niet te ontvangen) en zijn vanaf Pinksteren te volgen én terug te kijken via 
www.kerkdienstgemist.nl (zoals de vieringen van St. Ludger in Lichtenvoorde). In 
Groenlo kon vanaf 1 juni de eucharistieviering weer worden bijgewoond door 
maximaal 30 personen.  Vanaf 1 juli werd dit aantal verruimd naar 100 en ging het 
pastoraal team ook weer voor in de locaties Beltrum en Eibergen. Inmiddels is het 
reserveren voor bezoek aan een viering niet langer verplicht (maar is nog wel 
mogelijk). Wel worden de namen en telefoonnummers van bezoekers geregi-
streerd. 
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We zijn blij u te kunnen melden dat vanaf 1 september het pastorale team ook in 
de locaties Neede, Lievelde en Rietmolen weer maandelijks een Eucharistieviering 
zal verzorgen. Uiteraard hebben wij de vereiste voorzorgsmaatregelen genomen. 
Hierover leest u elders in deze Binding. 
 

Inmiddels is bekend geworden dat verdere uitvoering worden gegeven aan het 
beleidsplan dat in 2018 is gepresenteerd. Het pastoraal team gaat vanaf 1 januari 
2020 al niet meer voor in Rekken. Voor de 3 andere kerken in de Paulusparochie 
die gaan sluiten is ook bekend gemaakt wanneer het pastoraal team stopt met 
weekendvieringen: in Rietmolen en Lievelde stopt dit op 1 januari 2021 en in 
Neede op 1 juli 2021. 

Dat wil niet zeggen dat de kerk dan automatisch aan de eredienst onttrokken 
wordt. Er zijn na die datum nog wel vieringen mogelijk (bijv. uitvaarten en 
gebedsdiensten). Onttrekken aan de eredienst vindt plaats bij de verkoop van het 
kerkgebouw. 
Er zijn twee gegadigden voor de kerk in Neede: een commerciële partij en een 
groep die aan de kerk een maatschappelijke bestemming wil geven. Beide 

gegadigden zijn hun plannen nader aan het uitwerken om deze vervolgens aan het 
parochiebestuur voor te leggen. Het parochiebestuur heeft ons laten weten dat 
niet het hoogste bod bepalend is. Als aan de gebouwen een mooie en levens-
vatbare maatschappelijke bestemming gegeven kan worden, dan staat het bestuur 
daar open voor. 
 

Als locatieraad hebben we met elkaar gesproken over de toekomst van de geloofs-
gemeenschap Neede na het sluiten van de kerk. Wat willen én kunnen we dan 
nog? Is hier draagvlak voor? We waren voornemens om afgelopen voorjaar weer 
een avond voor parochianen te organiseren om samen na te denken over de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap, maar Corona gooide roet in het eten. We 
willen, als het verantwoord is, alsnog een bijeenkomst organiseren. 
 

De voorbereidingen voor de fusie van de parochies St. Paulus en St. Ludger 
(streefdatum: 1 januari 2021) zijn in volle gang. Er worden nieuwe bestuursleden 
geworven en de adviescommissies brengen in september hun adviezen uit. Er 
moeten allerlei keuzes worden gemaakt, bijv. over tarieven, over een gezamenlijk 
kerkblad en/of nieuwsbrief, verdeling van taken tussen de centrale organisatie en 
de locaties, etc. 
Het doel van de fusie is het behouden van katholieke presentie in de Achterhoek. 
Deze fusie is weer een volgende stap in het proces van schaalvergroting en 
samenvoegingen. En dan te bedenken dat dertig jaar geleden elke plaats nog zijn 
eigen kerk en zijn eigen pastoor had. Het blijft pijnlijk om te zien hoe de kerken 
leeglopen, ook in Neede. Neede ging in 1994 van volledig zelfstandige parochie 
naar een parochie in een parochieverband waarin het pastorale team werd gedeeld 
(eerst Sectie Neede, later parochieverband NOACH). In 2010 verloren we onze 
zelfstandigheid en gingen we door fusie op in Parochie St. Paulus. En ruim tien jaar 
later wordt onze Paulusparochie weer onderdeel van een grotere parochie. 
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Pijnlijk zijn ook de kwesties rond de locaties Lievelde en Rietmolen die in de pers 
en op sociale media veel aandacht kregen. Eenzijdige berichtgeving versterkte de 
negatieve publiciteit voor onze parochie. Als locatieraad Neede hebben wij de 
ervaring dat goed overleg met parochiebestuur en pastoraal team best mogelijk is, 
met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden. 
 

De laatste Binding verscheen in januari, ruim 7 maanden geleden. We weten dat 
zo’n 150 parochianen uit Neede zijn geabonneerd op “De Paulusbrief”, de 
maandelijkse nieuwsbrief van de parochie die op de 1e van de maand per e-mail 
wordt verstuurd. Zij zijn op die manier op de hoogte gebleven van alle 
ontwikkelingen. Wellicht heeft u het nieuws gevolgd door de parochiewebsite 

(www.stpaulusparochie.nl) regelmatig te bezoeken? 
U kunt zich abonneren op de Paulusbrief op de parochiewebsite via menu [Media – 
Nieuwsbrief aanmelden]. Via [Media – Archief nieuwsbrieven] kunt u ook de eerder 
verschenen nieuwsbrieven nalezen. 
 

Heeft u vragen aan ons? Aarzel niet om contact op te nemen. Onze telefoon-
nummers vindt u achterin elke Binding. Een e-mail sturen mag natuurlijk ook 
(locatieraadneede@stpaulusparochie.nl). 
 

Tot slot willen we graag nog de twee parochianen feliciteren aan wie (mede 
vanwege hun verdiensten voor onze geloofsgemeenschap) dit voorjaar een 
koninklijke onderscheiding werd toegekend: Jan Emaus en Wilhelmien Emaus-
Wolterink. En natuurlijk feliciteren we ook de kinderen die deze zomer hun Eerste 
Heilige Communie hebben ontvangen: Sella Jalloof, Thijs Oriëns, Julia Rysica, Mick 
Schreuder, Sandra Torani, Diede Wissink en Merle te Woerd. 
Locatieraad Neede 
 
 

VANAF SEPTEMBER WEER VIERINGEN IN ONZE KERK  

 

anaf september zijn er in onze H. Caeciliakerk weer vieringen. Uiteraard 
worden voor onze veiligheid hierbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd en de 

protocollen die zijn opgesteld door de Nederlandse Bisschoppen. Wie kerkdiensten 
heeft gevolgd op TV of via kerkdienstgemist.nl of al vieringen elders heeft bezocht 
merkt dat “het nieuwe vieren” soms anders, maar in de kern toch vertrouwd voelt. 
 

Belangrijk: U bent welkom, maar blijf thuis als u verkoudheidsklachten 
en/of verhoging heeft!  Deelname aan vieringen is op eigen risico. Volg de 
aanwijzingen van de begeleiders en de voorganger. 
 

Wat kunt u verwachten van “het nieuwe vieren”? 
• U kunt vooraf een plaats reserveren via www.stpaulusparochie.nl, menu 

‘Vieringen’. Door te reserveren verzekert u zich van een zitplaats in de viering. 
Komt u naar de kerk zonder reservering, dan mag u naar binnen zolang er nog 
vrije (en niet gereserveerde) plaatsen zijn. We vragen u, als u niet gereser-
veerd heeft, bij binnenkomst om uw naam en telefoonnummer. U kunt deze 
noteren op een strookje en in de daarvoor bestemde bus deponeren. Wij 
verstrekken deze gegevens alleen op verzoek aan de GGD voor een bron- en 

V 
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contactonderzoek. 
Op de achterkant van deze Binding vindt u 3 strookjes die u alvast thuis kunt 
invullen, uitknippen en meenemen naar de viering (voor een vlotte 
doorstroming bij binnenkomst). 

• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten. 
• Er zijn geen gemarkeerde looproutes. U mag dus lopen zoals u voorheen 

gewend was. Ook mag u voor of na de viering een kaarsje opsteken. Maar 
neem wel altijd 1,5 meter afstand in acht. 

• Er zijn 58 zitplaatsen die altijd gebruikt mogen worden. Deze zijn herkenbaar 
aan een knielkussentje op de zitting en een witte sticker op de bank ervoor. 
Tussen de zitplaatsen in een bank zitten altijd 3 lege plaatsen. Personen die 

niet uit hetzelfde gezin komen moeten altijd 3 plaatsen (=1,5 meter) uit elkaar 
zitten. Voor en achter elke zitplaats is een lege bank. Die lege banken mogen 
ook niet gebruikt worden. Er zijn 29 plekken waar naast de gemarkeerde plaats 
nog een vrije plek is aan de buitenkant van de bank. Die zijn bestemd voor 2 
personen uit een gezin. Komt u met meer dan 2 personen, neem dan naast 
elkaar plaats, maar houd wel 3 plaatsen vrij tussen uw gezin en andere 
kerkgangers in dezelfde bank. Er is (mede afhankelijk van het aantal gezins-
leden) plek voor 60-90 kerkgangers.  

• De wijwaterbakjes bij de entree zijn leeg. 
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt. 

• Koorzang is nog niet toegestaan, wel een organist en enkele cantoren (die ook 
1,5 meter afstand moeten houden). Samenzang is ook nog niet toegestaan. 

• Er is geen collecte tijdens de viering. U kunt uw bijdrage in de collecteschaal 
doen (achterin de kerk) bij de uitgang van de kerk. Gebruikt u liever geen 
contant geld i.v.m. besmettingsgevaar? Maak dan uw bijdrage dan over op 

IBAN NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede o.v.v. ‘Collecte’. 
• Tijdens de vredeswens geven we elkaar niet de hand, maar maken een gebaar 

van vrede. 
• De bisschoppen hebben in hun protocollen bepaald dat alleen priesters de H. 

Communie mogen uitreiken. Dat doen ze vanachter een scherm van plexiglas 
en met een pincet. Voorin de kerk kunt u nogmaals uw handen desinfecteren, 
voordat u ter communie gaat. Houd bij het ter communie gaan ook 1,5 meter 
afstand tot uw voorganger. Kinderen die niet communiceren worden zonder 
aanraking gezegend op anderhalve meter afstand. Wilt u de H. Hostie niet met 
de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de 
hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale 
kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek. 

• De kerkgangers op de achterste banken verlaten als eerste de kerk. Houd bij 
het verlaten van de kerkbanken en op het kerkplein ook 1,5 meter afstand. 

• Er is geen koffiedrinken in het Achterhuis na de viering. 
 

We weten dat het RIVM ook steekproefsgewijs kerkendiensten bezoekt om te 
controleren op de naleving van de voorschriften. We vertrouwen op uw mede-
werking om alles ordelijk te laten verlopen.  
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Want alleen samen krijgen we corona onder controle. 
Locatieraad Neede 
 

 

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

 

 

 

PROGRAMMA 2E HELFT 2020 VAN ONTMOETING & INSPIRATIE  

 

e commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. 
Paulusparochie wil het graag mogelijk maken elkaar te 

ontmoeten rond inspirerende thema’s. Hieronder vindt u de 
activiteiten die aankomend half jaar georganiseerd worden 
(alles natuurlijk onder “corona-voorbehoud”). In al deze 
activiteiten staat ontmoeting en inspiratie centraal, telkens 
rond andere thema’s. We hopen u bij een of meerdere 
activiteiten te ontmoeten. 
Peter Müller (tel. 0544463045 / pjamueller@gmail.com) 
Anita Overkamp (tel. 0544464824).  
 

PROGRAMMA VAN ONTMOETING & INSPIRATIE SEPT.-DEC. 2020 

ma 21 sept. 
19.30 uur 

in het kader van de interkerkelijke vredesweek een avond met Enis 
Odaci in de Heilige-Martelaren-van-Gorcum-kerk, Rekkenseweg 42, 
Rekken; uiterlijk woensdag 16 september aanmelden bij Peter 
Müller; inloop v.a. 19.15 uur 

di 20 okt. 
19.30 uur 

een diapresentatie over de eucharistie in de kunst door mgr. H. 
Woorts in de Calixtusbasiliek, Groenlo; inloop v.a. 19.15 uur 

Do 12 nov. 
19.30 uur 

start cursus “moderne kunst & spiritualiteit”, het boek Numeri staat 
centraal; overige data, telkens op donderdag: 10 december - 14 
januari - 18 februari - 18 maart - 15 april; in de Ludgerzaal in 
Lichtenvoorde, ingang achter naast de Bonifatiuskerk; aanmelden 
uiterlijk woensdag 28 oktober bij Peter Müller; deelname € 35 

wo 18 nov. 
19.30 uur 

filmavond in de katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in 
Eibergen; uiterlijk zondag 15 november aanmelden bij Peter Müller; 

inloop v.a. 19.15 uur 

di 15 dec. 
19.30 uur 

o.l.v. Ad de Keyzer met psalmen op weg naar kerstmis in het 
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde; uiterlijk zondag 13 
december aanmelden bij Peter Müller; inloop v.a. 19.15 uur 

om alvast te noteren in de agenda van 2021: 

zo 17 jan., 
15.00 uur      

musical “Helse Liefde”; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, 
Eibergen; inloop v.a. 14.30 uur 

 
 

 

TERUGBLIK EN ENKELE REACTIES OP DE CURSUS 
KUNST EN INSPIRATIE   

 

p donderdag 12 november gaat weer de cursus “Moderne Kunst en Inspiratie” 
van start. Hieronder enkele reacties van deelnemers aan de vorige cursus, 

toen met het thema “Elia in een nieuw licht” (okt. 2019 – maart 2020). 

D 
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Aan ons de keuze 
Deze cursus van zeven bijeenkomsten heb ik ervaren als een ware inspiratie.  
Een spiegel werd ons voorgehouden met het verhaal van Elia, 1 Koningen. Dit alles 
d.m.v. allerlei verschillende kunstwerken. Elke keer in alle stilte eerst zelf te 
bekijken en daardoor a.h.w. onze eigen kunstwerken te maken: beschrijven wat 
we zien, ervaren, voelen, denken en opmerken. Dat is in het begin al best moeilijk, 
maar het went geleidelijk aan.   
Daarna delen we onze opgeschreven teksten. Dit delen is alleen al heel verrijkend 
en stimulerend om verder te zoeken. Ik ervaarde het geheel van de cursus zeker 
ook als een nieuwe ontmoeting met mezelf diep van binnen. Daarbij wel 

aantekenend dat ik ten tijde van de cursus een persoonlijk verdriet te verwerken 
had. Verwarrend en chaotisch voor mezelf. Een van de cursusleden waarschuwde 
me nog. Soms kon zo’n cursusavond heel confronterend zijn, of het leverde een 
nieuwe ervaring op en een andere keer werkte de kunst die we te zien kregen juist 
opbeurend omdat ik een diepe emotie kwijt kon door het uitspreken van de 
beleving. Ook gedichten of liedteksten ervaarde ik dan als iets goeds voor mezelf 

om nog eens vaker na te lezen. Zeker toen de coronatijd zich aandiende kon er 
nog eens goed over het uitgediepte verhaal van Elia nagedacht worden in alle rust 
thuis.  
De gezamenlijke afsluiting in de tuin met een experiment. Details van dezelfde 
archieffoto werden ons  achtereenvolgens getoond en wij konden ook hier weer 
onze beleving opschrijven. Deze werden besproken en hier beleefde ik duidelijk dat 
als je geen totaal of volledig overzicht hebt je zomaar tot een compleet vertekend 
beeld kunt komen.  
Daaraan zag je hoe belangrijk het is om het hele beeld of het totale verhaal te 
weten. Tegelijkertijd zag je door de vraagstelling wat ons zo ieder voor zich bezig 
houdt in ons dagelijks geloofsleven. Inspiratie volop hoe te leven tussen en met de 
mensen in Gods schepping op deze aardbol. Aan ons de keuze … Els.  
 

Je bent nooit te oud om te leren 
Elia bijeenkomsten hebben mij veel geleerd over hoe kijk ik of hoe anderen kijken 
naar iets bv. schilderijen, tekeningen, kunstwerken of foto's. Dat je eerst maar 
eens rustig nadenkt  voordat je wat zegt? Voor mij heeft het veel inspiratie 
gegeven om met anderen hierover te praten en ik hoop ook dat dit geldt voor ons 
allen. 
Ook heb ik ontdekt hoe belangrijk het is om meer Bijbelkennis te hebben. Eigenlijk 
heb ik dat altijd onderschat? Er staat veel in. Misschien was ik eerder te druk en 

had ik andere interesses? Geloven was zo vanzelfsprekend. Nu ik veel meer tijd 
heb vind ik het leuk. Je bent nooit te oud om te leren… Gerard.  
 

Puur verwennerij 
Sinds een paar jaar doe ik mee de cursussen  van de werkgroep kunst & inspiratie 
geleid door pastoraal werkster Carla Roetgerink. Door middel van moderne kunst 
komen we bij de diepere lagen van het de Bijbelse verhalen en het Oude 



 15 – september - oktober – november 2020 

Testament, dit jaar de verhalen uit Koningen I en II. De situaties zijn verrassend 
actueel en houden ons een spiegel voor.  
Zo ook in de cursus ‘Elia in een nieuw licht’ van afgelopen seizoen. Het trof het me 
bijzonder dat ik buiten de cursusavonden om een schilderij heb geschilderd waarop 
ik onbewust Izebel, de vrouw van koning Achab heb geschilderd. Dit naar het 
beeld van Descedant II van Samuel Bak, de nog levende en in Polen geboren 
kunstenaar en schilder. Izebel is de vrouw met de sleutelmacht op de achtergrond 
van koning Achab, die leeft in een welvarende tijd en ze heeft haar religieuze 
wortels in de Baälcultuur. Bak heeft zich laten inspireren door een dubbelportret 
van de hertogin en hertog van Urbino (Italië 1472)  door Piero della Francesca. Het 
is een prachtige manier om bij de diepere lagen van jezelf en jouw geloof te 
komen als voedingsbron. Dat deze cursussen te volgen zijn in onze parochie is 
puur verwennerij …! Miny 
 

De vorige editie kende een uitgestelde afsluiting op 31 juli 2020 (als alternatief 
voor de eerder geplande ‘kloosterdag’) in de prachtige tuin van Els en Hans. 
Behalve de cursusinhoud van deze laatste en zevende bijeenkomst hebben we ook 

genoten van een gezamenlijke maaltijd samengesteld uit meegebrachte gerechten 
door de deelnemers. 
Pastoraal werkster C. Roetgerink 
 
 

21 SEPTEMBER: VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID 
IN ONZE SAMENLEVING 

 

o luidt in het kader van de vredesweek de titel van de lezing op maandag 21 
september om 19.30 uur in de R.K. kerk “Heilige martelaren van Gorcum”, 

Rekkenseweg 42 te Rekken. Vanaf 19.15 uur heet de commissie Ontmoeting & 
Inspiratie u met een kop koffie/thee graag welkom. Uiteraard worden alle dan 
geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in 
acht genomen. Dat betekent o.a. dat er niet meer dan 34 bezoekers mogelijk zijn. 
U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: pjamueller@gmail.com of 0544 
463045; graag uiterlijk woensdag 16 september. 
 

De gastspreker, Enis Odaci, is verkeerskundig ingenieur, maar besloot na 9-11 zich 
te verdiepen in zijn eigen islamitische traditie, mede n.a.v. het losgebarsten islam-
debat. Hij ontdekte vele humanistische elementen in zijn geloof en besloot erover 
te schrijven en te spreken. Hij verdiepte zich ook in de (Nederlandse) christelijke 
cultuur om bruggen te kunnen bouwen tussen mensen en gemeenschappen. Zo 
werd hij publicist en spreker op het gebied van vele thema’s over de culturele- en 
levensbeschouwelijke samenleving. Daarnaast ontwikkelt hij projecten om 
discriminatie tegen te gaan. Ook adviseert hij overheden en maatschappelijke 
organisaties om beleid om te zetten in een positieve praktijk. Soms geeft hij op 
radio of televisie een levensbeschouwelijke blik op de actualiteit. Hij is 
mederedacteur van Volzin, een magazine voor religie en samenleving. 
Commissie Ontmoeting & Inspiratie 
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20 OKTOBER: EUCHARISTIE IN DE KUNST 

 

nder de titel "Eucharistie in de kunst" organiseert de commissie Ontmoeting & 
Inspiratie van de St. Paulusparochie op dinsdag 20 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 een lezing verzorgen, waarbij hij op de hem bekende 
en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal vertonen. 
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan 
priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en iconografie’. 
Commissie Ontmoeting & Inspiratie 
 
 

18 NOVEMBER: FILMAVOND IN EIBERGEN 

 

e titel van de film die wordt vertoond mag nog niet worden verklapt, maar laat 
u verrassen! Deze keer is de filmavond in de katholieke Mattheuskerk, 

Grotestraat 88, in Eibergen. De inloop is vanaf 19.15 uur. De film start om 19.30 
uur en na afloop blikken we samen terug op de vertoonde film. 
Uiterlijk zondag 15 november aanmelden bij Peter Müller (tel. 0544-463045 of 
pjamueller@gmail.com). 
Commissie Ontmoeting & Inspiratie 

██████ NIEUWS UIT DE OECUMENE ██████ 
 
 

 

KERSTACTIE: LASTIG, MAAR NIET ONMOGELIJK 
 

an het begin van de zomer kwam het bestuur van de stichting al bij elkaar 
voor de nieuwe kerstactie, maanden eerder dan gebruikelijk. Het onderwerp 

was (u raadt het al): kan de kerstpakkettenactie in 2020 wel doorgaan, ondanks 
het heersende coronavirus? Op basis van de toen beschikbare informatie hebben 
we daar weloverwogen “ja” op gezegd. 
 

We zullen uiteraard de nodige veiligheidsmaatregelen treffen op onze vaste 
afhaallocaties. Op al die locaties zijn looproutes mogelijk waarbij bezoekers elkaar 
niet hoeven te passeren. We gaan nog in overleg hoe we kunnen zorgen dat niet 
iedereen op hetzelfde moment zijn/haar pakket komt ophalen en, vanwege de 
drukte, de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden en/of zich lange rijen 
gaan vormen. 
Ook treffen we maatregelen om onze vergaderingen corona-proof te organiseren. 

U kunt zich voorstellen dat we daar met 15 vrijwilligers én een 1,5 meter afstand-
regel een flinke zaal voor nodig hebben. 
 

Uiteraard hangt het wel/niet doorgaan ook af van de verspreiding van het virus en 
nieuwe maatregelen van de rijksoverheid of veiligheidsregio’s. Daarom hebben we 
deze zomer gebruikt om onze website te vernieuwen. 
Vorig jaar hebben we onder het motto “Een kijkje achter de schermen van de 
Kerstactie” enkele presentaties gehouden aan geïnteresseerden. Informatie uit die 
presentaties hebben we verwerkt in onze vernieuwde website. En natuurlijk 
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gebruiken we www.kerstactieberkelland.nl ook om u op de hoogte te houden van 
nieuwe ontwikkelingen. 
 

Zoals ook op de website te lezen is werkt iedereen pro deo mee aan de Kerstactie. 
De giften die we ontvangen worden dus geheel besteed aan de aanschaf van 
kerstpakketten voor de minima. De waarde van een pakket voor een alleenstaande 
is € 35,- en voor een gezin € 45,-. 
Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in 
december blij maken.  Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 
t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank! 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

8 februari € 81,00 P.C.I. St. Paulus 
8 maart € 94,35 Vastenactie 
 

 

18 EN 19 SEPTEMBER: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p vrijdag 18 en zaterdag 19 september kunt u uw gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij portaal van de kerk, 

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 
 

█████████ INLOOPHUIS NEEDE █████████ 
 
 

 

SINDS 16 JULI ZIJN WE WEER OPEN 
 

inds donderdag 16 juli is het Inloophuis Neede weer open en de eerste keer 
mochten we 7 trouwe gasten begroeten. Op de donderdagen erna groeide het 

aantal gasten weer naar de vertrouwde aantallen. 
 

Uiteraard zijn de nodige maatregelen genomen om hen op een verantwoorde 
manier te kunnen ontvangen. Zo is de indeling van de Grote Zaal aangepast om 
maximaal 12 gasten gelijktijdig te kunnen ontvangen. Voor de gasten gelden de 
volgende aanwijzingen: 
• Volg de basisregels die voor iedereen gelden (o.a. Blijf thuis bij klachten) 
• Bij binnenkomst en vertrek uw handen desinfecteren. 
• Houd bij binnenkomst en vertrek altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• In de gang zoveel mogelijk rechts houden om elkaar te passeren. 
• Uw aanwezigheid wordt door de gastheer/gastvrouw geregistreerd. 
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http://www.samskledingactie.nl/
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• Volg de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw. 
• De tafelschikking in de grote zaal is afgestemd op de 1,5 meter regeling. 

Verplaats daarom geen stoelen. De gedeelten van de tafels die niet gebruikt 
mogen worden zijn met geel tape gemarkeerd. 

• U mag bij binnenkomst zelf een zitplaats kiezen. Als u wilt verhuizen naar een 
andere zitplaats, neem dan uw eigen kopje en toebehoren mee. 

• Er wordt extra geventileerd. Daardoor kan het tochten. 
• Laat bij vertrek uw kopje op de tafel staan. Deze worden na afloop door een 

gastheer/gastvrouw opgehaald. 
• Meegebrachte traktaties moeten voorverpakt zijn. Inleveren bij de gastheer/-

gastvrouw die zal zorgen voor de verdeling. 
• In elk toilet staat een flesje desinfecterende vloeistof voor de WC-bril. U kunt 

die vloeistof op de bril spuiten, daarna met toiletpapier afnemen. Dit kan 
daarna in de WC worden gedeponeerd. 

• Spelletjes (bijv. Rummikub) zijn alleen toegestaan met handschoenen aan 
(i.v.m. besmettingsgevaar). Bingo is wel mogelijk zonder handschoenen. 

 

Deze aanwijzingen staan ook op onze website: www.inloophuisneede.nl. 
Nog vragen? Laat het ons weten via welkom@inloophuisneede.nl! 
 

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

 

 
 

http://www.inloophuisneede.nl/
mailto:welkom@inloophuisneede.nl
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus (Ma-Do: 8.30-15.00 uur  Vr: 8.30-12.30 uur) 
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
  0544 - 464 663  secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Pastoor H.A.M. de Jong  
  06 - 1237 9793  pastoordejong@stpaulusparochie.nl  

Pastor R.E.C. den Hartog  
  06 - 5733 0330  pastor.den.hartog@gmail.com  

Carla Roetgerink (pastoraal werker)  
  06 – 2073 9564  pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com  
Cor Peters (diaken)  c.peters@stpaulusparochie.nl 
 

• Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving:  06-19017292 
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt 
contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld) 

• Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie:  06-24855201 
• Koster H. Holtkamp:  0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Inloophuis Neede ( welkom@inloophuisneede.nl): 
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in Het Achterhuis. 
 

Locatieraad Neede ( locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Fons Kox Es 42-03  0545-286318 
Secretaris Sjaak Ots Höfteweg 24  06-26977730 
Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17  06-22852326 
   7478 DB Diepenheim 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39  0545-294044 
 

Pastoraatsgroep Simone Meijerink Giffelerweg 1  0545-295396 
  Gerard Bartels Diekgraven 17  0545-296490 
 

 

 

 

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

 

 

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 
Decemberbinding 18 november 25 – 28 november 
Januaribinding 2021 6 januari 2021 13 – 16 januari 2021 
 

• 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 achterzijde Binding). 
 
 

 

 

 
Lees op https://missio.nl meer over de 2 Missio-projecten in West-Afrika… 

 

mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl
mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl
mailto:pastor.den.hartog@gmail.com
mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl
mailto:welkom@inloophuisneede.nl
mailto:locatieraadneede@stpaulusparochie.nl
mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl
https://missio.nl/
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Naam _______________________________________________________ 
 
Telefoon _________________________________      Aantal personen _____  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Naam _______________________________________________________ 
 
Telefoon _________________________________      Aantal personen _____  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Naam _______________________________________________________ 
 
Telefoon _________________________________      Aantal personen _____  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Vul de bon thuis alvast in en deponeer deze in de bus bij de ingang van de kerk 
 

████████ GEDICHT ALLERZIELEN ████████ 
 
 

Waar je ook bent, 
Ik zou het niet weten. 

Niet in afstand of tijd te meten. 
Maar ik heb je bij me, 

Diep in mij. 
Daarom ben je zo dichtbij. 

 
 

Van: Toon Hermans 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
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