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███████████ INLEIDING ███████████ 

 

In de pastorie van Neede, daar is ie geboren, in 1961: ons “parochieblaadje”. Pastoor 
Smulders nam het initiatief tot het uitgeven van een kerkblad dat vanaf het 2

e
 nummer al 

de naam “Binding” draagt. 
 

Dit jaar, 2012, verschijnt de 50
e
 jaargang. Wie had dat bij het eerste nummer durven 

dromen! En het mooie is: elke uitgave is bewaard gebleven. Een verzameling van elf 
ordners herbergt een schat aan informatie over onze geloofsgemeenschap. 
 

Als redactie hebben we veel van die oude nummers doorgebladerd, zoekend naar 
interessante thema’s voor deze jubileumuitgave. Eerder dit jaar hebben we, in de 50

e
 

jaargang, al enkele artikelen “uit de oude doos” opnieuw geplaatst. 
 

In deze jubileumuitgave blikken we terug op 50 jaar Binding. Niet om de geschiedenis van 
onze geloofsgemeenschap te beschrijven, want dat heeft de Historische Kring Neede in 
1998 al op meer dan voortreffelijke wijze gedaan bij het 100-jarig bestaan van onze 
parochie. Ook daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van informatie uit de oude edities van 
Binding. 
Wij hebben gekeken naar de rol die Binding vervuld heeft in en voor onze geloofs-
gemeenschap. Wat inspireerde mensen om in dit blad te schrijven? Waarover werd zoal 
geschreven, wat viel op? 
 

Aan de hand van een aantal onderwerpen blikken we terug, zonder daarbij volledig te 
willen en kunnen zijn. Want 50 jaargangen laten zich nu eenmaal niet samenvatten in één 
jubileumeditie… 
Wat ons al wel snel opviel was dat de hand van de pastoor vaak duidelijk merkbaar was: 
Binding was én is een instrument in het pastoraat. Dat maakte pastoor Smulders al 
duidelijk in het eerste nummer: 

“En nu, klein blaadje, vlieg uit naar alle kanten, naar Lochuizen en Hoonte, naar 

Spilbroek en Noordijk. Doe onder Gods zegen je werk en breng overal een stukje van de 

blijde boodschap!” 
 

Het samenstellen van deze jubileumeditie was voor ons een nieuwe en leerzame ervaring. 
Het kiezen van stukjes uit zo’n overdaad aan prachtige artikelen, en zeker uit de eerste 
jaren van Binding, heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Er daarna een prettig leesbaar 
geheel van te maken was de volgende uitdaging. Of dat gelukt is, dat mag u nu zelf 
beoordelen… 
 

Wij wensen u in ieder geval heel veel leesplezier! 
 

De redactie, 
Thea Wijnands en Gerard Bartels 



 

Jubileumeditie 50e jaargang  3  

█████████ HOE HET BEGON █████████ 

 

Binding ontstond in 1961. In die tijd was er een duidelijke verzuiling. Er waren in Neede tal 
van rooms-katholieke verenigingen, en de rooms-katholieke parochie bood hen een 
medium in de vorm van Binding. Een blad waarin ook zij hun berichten konden plaatsen en 
dat bij alle Needse katholieken (dé doelgroep) in de bus viel. 
 

“U moet het parochieblad beschouwen als een contactorgaan tussen de parochianen 

onderling. En tevens een soort mededelingenblad waarvan iedereen gebruik kan maken. 

Hierbij denken wij op de eerste plaats aan de diverse katholieke verenigingen en 

organisatie die het Parochieblaadje kunnen gebruiken voor: 

a. Verslagen van uitstapjes, wedstrijden, vergaderingen, acties 

b. Aankondigingen van programma’s e.d. 

c. Zakelijke mededelingen 

d. Propaganda 
 

De lijst met verenigingen die berichten in Binding mochten plaatsen is indrukwekkend. 
Welke kent u nog? 

“Kerkbestuur, Armbestuur, K.A.B., Middenstand, A.B.T.B., Vrouwengilde, Kath. 

Vakverenigingen, Centrale Volksbank, Kath. Boerenleenbank, Herwonnen levenskracht, 

Volksgezondheid, De Lanteern, Kannunik v. Schaik-fonds, Missiegenootschappen, 

Apostolaat der Hereniging, Apostolaat des Gebeds, Jeugdorganisaties zoals: Kabouters-

Gidsen-Welpen-Verkenners-Kajotters, H.S.V., Ouderencomitee, Personeel van de 

Kleuterschool, Lagere School, Huishoudschool en Mater Amibilisschool, Wit-Gele Kruis, 

Retraitevereniging, Parochieraad, Zangkoor, Gemengde Zangvereniging, Ecclesia, 

Parochiebibliotheek, Thuisfront van Pater Kraayenvanger, de K.K.-aktie en het 

Universiteitscommitee.” 
 

Binding was hiermee duidelijk bedoeld als blad voor heel katholiek Neede en in de eerste 
jaren maakte ze dit ten volle waar. De meeste verenigingen gingen echter in de loop der 
jaren ter ziele, gingen verder zonder “katholiek stempel” zoals scouting of richtten hun 
eigen verenigingsblad op. 
 

Met het wegvallen van de bijdragen van allerlei verenigingen werd Binding steeds meer 
kerkblad en minder katholiek dorpsblad. In de jubileumeditie bij het 25-jarig bestaan werd 

de rol van Binding omschreven als: ”Bindmiddel, Communicatiemiddel, Visitekaartje van 

de parochie en Werk aan de levende stenen van onze kerk”. 

 
Woorden die we nu, 25 jaar later, nog steeds kunnen gebruiken. 
Niet voor niets prijkt achter de letters van Binding al vanaf het begin een ketting, als 
symbool voor de band tussen de kerk en de parochianen en tussen de parochianen 
onderling die Binding graag wil helpen versterken. 
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██████ DE MENSEN ACHTER BINDING ██████ 

 
U zag op de afbeelding hierboven al de namen staan van de redactieleden van het eerste 
uur. 
In de Bindingen kwamen we de volgende namen van redactieleden tegen: pastoor H. 
Smulders, pastoor F. Horsthuis, pastoor W. Andringa, de heer G.J. Bulte, mevrouw R. Reith-
Annink, mevrouw A. ter Hedde-ten Brinke, de heer A.J. Ponds, mevrouw Norp, de heer H. 
Wolterink., De heer J. Vroom, de heer G. Bauhuis, H. Bauhuis, de heer P. Wibier, mevrouw 
C. van Leeuwen-van Zon, mevrouw R. Nijhuis-Middelhuis, de heer J. Hoenderboom, de 
heer R. Konings, de heer H. ten Barge, frater V. Vermeersch en de beide schrijvers van 
deze jubileumuitgave. 
Er zullen ongetwijfeld namen ontbreken, want alleen de eerste 10 jaar prijkten de namen 
van de redactieleden op de voorzijde. Sinds 1971 kennen de redacties een vrij anoniem 
bestaan en werd alleen soms melding gemaakt van nieuwe of vertrokken redactieleden. 
 

███ “PAROCHIEBLAADJE” WORDT “BINDING” ███ 

 
Een prijsvraag onder de lezers van het eerste nummer moest zorgen voor de naam voor 
het nieuwe “parochieblaadje”. Parochianen mochten zelf namen bedenken en insturen. 
 
De inzendingen “Caeciliabode”, “St.Caecilia-bode” en “De Caecilia Bode” waren samen 
goed waren voor 48 punten van de jury, maar de variatie in schrijfwijzen van Caecilia Bode 
maakte dat de korte en krachtige naam “Binding” met 43 punten toch als winnaar uit de 
bus kwam. 
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███████ WIE ZAL DIT BETALEN? ███████ 

 
Binding is vanaf het begin gratis geweest voor de lezers. Wel moest er geld komen om de 
kosten van Binding te kunnen betalen. En dat was in de beginjaren best een gevoelig punt. 
Er was nog geen Actie Kerkbalans, dus de inkomsten van de kerk kwamen vrijwel geheel 
uit collectes en diensten. 
Het begon met een kerkcollecte die, samen met financiële bijdrage van de verenigingen, 
de kosten van Binding zou moeten dekken. In juni 1962 opende Binding met (in grote 

letters) “Wie betaalt Binding?”. Dat artikel sloot af met: “Zondag 17 juni zal de jaarlijkse 

collecte gehouden worden. Wij vragen U daarbij f. 1,50 per gezin, dat is 25 ct per 

nummer. Dat is toch niet te veel?” 
De redactie besloot na die eerste kerkcollecte in 1962, die een teleurstellende f. 199,- 
opleverde, toch nog een jaar door te gaan met het uitgeven van Binding. 
In 1963 werd een enveloppenactie gehouden. Met een meer hoopgevend resultaat voor 
de redactie, want de opbrengst was f. 537,61. In maart 1964 plaatste de redactie een 
ingezonden brief (met een vette knipoog naar de op stapel staande Binding-collecte): 

“Geachte redactie van Binding, 

Ik heb al iedere kere ’n stuksken will’n schriev’n oaver oons mooie blêken, moar doar is 

ut ait bie ‘ebleven. Moar noe zal’t geebeur’n. 

Ik wil oew wal zeggen, da’k ut ummundig mooi vinne. Van all’s steet’r in. Oonze 

parochie wodt alle dage oet’ebreid en de halven ken ie neet mear, en in “Binding” doar 

steet nô net all’s in wat in de karke en doar boeten gebuurd: wee d’r geboor’n is en wee 

d’r dood is ‘egoane, wel verhuusd is en wat ‘r al zo te done is. In één woord: all’s! 

Ik leze ’t van A tut Z oet en ik verlange ait atte kump. ’t Zol jammer wên da’w ’t wier 

zoln mott’n miss’n. Moar ja, alles kost geld van dage an ’n dag en doar stoat ze slech 

met. 
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Ik zol zo zegg’n: loawe allemaole is in ’n buul tassen, dan kump ’t wal vuur mekare! 

- Hendrieks -     (volledige naam en adres bij de redactie bekend)” 

Het resultaat in dat jaar mocht er zijn: f. 529,34. 
De introductie van de Actie Kerkbalans in 1971 maakte een einde aan de jaarlijkse “B.B.”-
collecte voor Binding, ofwel de “Binding Bijdrage”. 
 

Geadverteerd werd (en wordt) er trouwens niet in Binding. De “meest commerciële” 
boodschappen waren een artikel van de penningmeester van het kerkbestuur over de 

dienstverlening van de Boerenleenbank (tot 4% rente…) en een oproep “R.K. Jongeman 

zoekt te Neede: NET KOSTHUIS”. 

Saillant detail: de parochiegidsen die werden verspreid in de jaren ‘60 (uitgevoerd in keurig 
drukwerk) waren voor de helft gevuld met advertenties… 
 

█████ HET DRUKKEN EN VERSPREIDEN █████ 

 
Het drukken van Binding begon bij Copieerinrichting Te Spenke. De verspreiding werd 
verzorgd door de zesde-klassers van meester Van Diek. Later werd het drukken verzorgd 
door Copier- en Stencilbedrijf Sieverink en vanaf begin van de jaren ’90 door Stencilbedrijf 
ten Dam. 
Eind 1961 meldde de redactie dat zij, dankzij de medewerking van een parochiaan en in 

samenwerking met de Ariënsschool, in staat was ’onze krant’ te adresseren met een 
adresseermachine. Het lijkt alsof dit niet heel lang heeft geduurd, want in februari 1965 
lezen we dat er behoefte is aan een adresseermachine omdat het adresseren zoveel werk 
is. De kosten zijn fl. 700,-. Of die adresseermachine er, na een eerste gift van fl. 10,-, ook 
gekomen is, hebben we niet kunnen ontdekken. 
Van 1995 tot 2000 werd Binding gedrukt bij Pinksterprint in Haaksbergen. Korte tijd werd 
het drukken uitbesteed aan de Zusters in Boxmeer, maar dat had logistiek nogal wat 
voeten in de aarde. Pinksterprint had apparatuur om in één keer een hele Binding te 
drukken. Alleen het vouwen en nieten moest nog door vrijwilligers worden gedaan. 
Sinds 2000 wordt Binding gedrukt door het locatiesecretariaat op onze eigen digitale 
stencilmachine. Daarna gaan de dames van het secretariaat Binding “rapen” (setjes maken 
van de stapels met vellen). Die setjes gaan naar de familie Konings die binnen 24 uur de 
ruim 900 Bindingen gevouwen en geniet weer aflevert bij het secretariaat. Daar worden ze 
per wijk uitgeteld en klaargezet voor de wijkhoofden voor verdere verspreiding door de 
wijkraadsleden. 
 

Interessant is ook om te zien hoe het aantal nummers per jaargang varieerde. Het was en 
is telkens een balans zoeken tussen enerzijds de kosten en tijd die nodig waren voor het 
maken van een Binding en anderzijds het onderhouden van de band met de lezers (de 
parochianen). Want hoe kun je een band met hen onderhouden (vooral met hen die niet 
vaak naar de kerk komen) als je maar een paar keer per jaar “bij ze thuis komt”? 
En welke nieuwswaarde hebben de artikelen dan nog? 
Zo verschenen in heel 1974 slechts 3 nummers (met Pasen, in september en met Kerstmis; 
56 kantjes in totaal). In augustus 1975 werd de verschijningsfrequentie opgeschroefd naar 
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12 nummers per jaar. Met als gevolg dat er in maart 1976 een Binding verscheen van 4 
kantjes (ofwel 1 dubbelgevouwen A4-tje). Dat bewijst: er is niet altijd evenveel nieuws… 
Ook anno 2012 blijft het zoeken naar deze balans. De pastores geven de voorkeur aan 
meer dan 7 nummers per jaar zodat, als er nieuws is, dit sneller gebracht kan worden en 
ook meer gelijktijdig in alle locaties van de St. Paulusparochie. Anderzijds willen we de 
vrijwilligers die Binding maken en verspreiden niet overvragen. 
 

█████ VAN TYPEMACHINE TOT LAPTOP █████ 

 
De redactie van het eerste uur leverde een zeer prettig leesbaar blad af, keurig getypt en 
met tal van pentekeningen. Tegenwoordig is de computer hét hulpmiddel om Binding te 
maken. In 50 jaar is er veel veranderd. 
 

Maar toch… Wie een Binding uit de beginjaren naast een recente Binding legt, zal merken 
dat er genoeg punten zijn waarin we nog net zo te werk gaan als toen. 

 Binding begint met het logo en als openingsartikel een artikel ter overdenking 

 Op de achterkant plek voor de naam van de parochiaan waar Binding bezorgd moet 
worden 

 De indeling en opmaak is eenduidig. Sommigen zullen het misschien als “saai” 
betitelen, maar het geeft Binding wel een herkenbare uitstraling (en niet een 
samenraapsel van losse artikelen). 

 Hierbij past dat de beschikbare ruimte ook optimaal wordt benut. Geheel of 
gedeeltelijk lege pagina’s komen vrijwel niet voor. Zelfs in de beginjaren werd, als er 
veel tekst was en weinig ruimte, voor sommige artikelen bewust een kleiner lettertype 
op de typemachine gebruikt dan normaal, waardoor er 25% meer tekst in dezelfde 
ruimte paste. 

 De familieberichten (volgens ons vanaf het begin al de meest gelezen rubriek) heeft 
nog dezelfde indeling en ontbrak in geen enkel nummer. In een uitgave van 1971 
kwamen we maar liefst 3 kantjes tegen vol met familieberichten! Deze rubriek werd na 
de invoering van de Wet Persoonsregistraties in 1988 een stuk korter. 

 Het overzicht vieringen heeft nog steeds een prominente plaats in Binding. Waarbij 
aangetekend kan worden dat tot 1969, dankzij de vaste mistijden en vaste voorganger, 
een overzicht vieringen in Binding nog niet nodig was. 

 

Natuurlijk is er in de loop der jaren ook het nodige veranderd. 

 Lange tijd verzorgde de redactie een puzzel met de mogelijkheid om de oplossing in te 
zenden en zelfs kans te maken op een prijs. 

 Door de teloorgang van allerlei Needse katholieke verenigingen verdwenen ook hun 
berichten langzaam maar zeker uit Binding. In de jaargang van 1984 troffen we geen 
enkel bericht meer aan van de verenigingen van het eerste uur. 

 In 1995 onderging de opmaak van Binding een bescheiden “make-over”. Frater Victor 
Vermeersch nam de opmaak ter hand, met behulp van de computer met Ventura 
Publisher (Desktop Publishing software). Ook werd Binding toen afgedrukt op A5-
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formaat (zoals u nu nog steeds gewend bent). In de periode daarvoor stuurde de 
redactie alle kopij naar Rietmolen waar het werd uitgetypt. 

 Na het afscheid van de eigen pastoor en de vorming van samenwerkingsverbanden 
(eerst de “Sectie Neede” samen met Rietmolen, Eibergen en Rekken; vanaf 2004 ook 
met Groenlo, Beltrum en Lievelde erbij in parochieverband “NOACH”) kwamen er 
steeds meer berichten van buiten Neede in Binding. En ook werd regelmatig, wegens 
gebrek aan een openingsartikel van de pasto(o)r, een bezinnend artikel uit andere 
bronnen geplaatst, zoals uit de Parochiebladenservice (een uitgave van het Bisdom met 
allerlei artikelen speciaal bedoeld voor kerkbladen). 

 Vanaf 2002 werd, bij gelegenheid van de 40
e
 jaargang, Binding voorzien van een 

gekleurde kaft. Dat is in de jaren erna gehandhaafd. 

 Medio 2002 is de eerste Groot Letter editie van Binding uitgegeven. Hiervoor hadden 
zich 17 lezers gemeld. Op dit moment ontvangen nog 11 parochianen een Groot Letter 
editie. 

 Vanaf juni 2000 kon kopij voor Binding per e-mail worden gestuurd naar binding-
neede@hetnet.nl. Aanleveren per diskette mocht ook… Tegenwoordig zijn we bereik-
baar via redactieneede@stpaulusparochie.nl. 

 Tijdens het Caeciliafeest in november 2004 is de eerste website van de H. 
Caeciliaparochie www.parochieneede.nl gepresenteerd. Hierop werden ook de nieuwe 
nummers van Binding geplaatst, vaak al een week voordat de papieren editie werd 
rondgebracht. 
Ook nu staat de nieuwe Binding als PDF-bestand op www.stpaulusparochie.nl (menu 
Neede - Diversen – Downloads). 

 Sinds 2005 staat op de voorpagina een inhoudsopgave. 
 

████████ ONDERWIJS EN KERK ████████ 

 
Het katholieke onderwijs heeft lange tijd een nauwe band met de kerk onderhouden. 
Onderwijs en kerk gingen hand in hand. Kinderen al jong de katholieke fundamenten 
aanleren was een voorwaarde voor een goede geloofsband. 
Het lag dan ook voor de hand om Binding als instrument te gebruiken voor informatie 
vanuit school naar de kerk en omgekeerd. Binding als schoolkrant. Wat las je zoal in 
Binding? Data voor ouderavonden, schoolvakanties, schoolreisjes, carnavalsfeest, oud 
papieractie, collectes voor schoolreisjes en het Sinterklaasfeest! Personeelsbezetting en 
oproep jaarlijkse schoolschoonmaak, kortom alles wat tegenwoordig in de schoolkrant 
staat! 
Lange tijd was een hoofdrol weggelegd voor de pastoor (de pastoors Smulders, Horsthuis 
en Andringa) en het hoofd der school (de heren van Diek en Smits). De basisschooljeugd 
werd intensief betrokken bij de vieringen in de Goede Week, inclusief individueel biechten, 
zowel bij de pastoor zelf als boetevieringen bijwonen. De pastoor gaf ook voorbeelden van 
avondgebeden voor het gezin en op zijn tijd werden gedragsregels weer eens aangehaald! 
In een Binding uit 1964 lees je hoe de pastoor de geloofsopvoeding per klas beschrijft, wat 
doet de kerk en school en wat doen de ouders. In Bindingen uit de jaren zestig lees je dan 

mailto:binding-neede@hetnet.nl
mailto:binding-neede@hetnet.nl
mailto:redactieneede@stpaulusparochie.nl
http://www.parochieneede.nl/
http://www.stpaulusparochie.nl/
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ook: “Sinds 1954 volgen schoolkinderen elke dinsdag én vrijdagmorgen een speciale 

kindermis, liefst samen met hun ouders. Een kind dient ook zijn eigen kerkboek bij zich 

te hebben. Het werkt onherroepelijk oneerbiedigheid en verveling in de hand als een kind 

dit niet bij zich heeft tijdens de H. Mis...”. En 6
e
 klassers van de Dr. Ariënsschool werden 

dringend geadviseerd zich te wenden tot Katholiek beroepskeuze bureau, om te komen tot 
de juiste keuze voor het vervolgonderwijs.  
Het ging zo goed met de Needse katholieke bevolking dat in 1975 de opening was van de 
tweede katholieke en kleuterschool “het Kwetternestje”. Op dat moment telde de Kard. 
Alfrinkschool 129 leerlingen en Dr. Ariënsschool 179 leerlingen. Anno 2012 is dat 
respectievelijk 117 en 88 leerlingen. 
Er werd ook overkoepelend beleid gevoerd, zo blijkt uit een artikel uit 1978 over het 

aanstellen van een districtscatecheet in ons dekenaat: “Hij houdt zich bezig met 

godsdienstonderwijs op de basisscholen in ons Dekenaat Groenlo (18 parochies en 32 

scholen). Hij stuurt de leerkrachten en parochiepriester aan over zaken als lesinhoud aan 

de leerlingen, lesmaterialen, hoe zij leerlingen kunnen bereiken en methodieken die 

aansluiten bij de leeftijden van de kinderen”.  
 

In Binding stonden in de beginjaren vele artikelen over het kleuter- en basisonderwijs, 
maar er was in die jaren ook aandacht voor ander onderwijs waarbij de kerk een 
belangrijke rol speelde. Opvallend dat het vrijwel allemaal onderwijs aan jonge meiden en 
dames betrof. 
In Bindingen uit die jaren lezen we over een huishoudschool (dagonderwijs) voor meisjes 
vanaf de lagere school en geleid door de zusters. Daarnaast werden er ook nog extra 
avonden georganiseerd voor naaicursussen, opleidingen voor winkelmeisjes en avond-

kookcursussen. Over de Mater-Amabilisschool staat in een Binding uit 1961: “Diploma 

uitreiking door pastoor Smulders aan 14 meisjes die in 1958 waren begonnen”. Het was 
een levensschool voor meisjes van 17 tot 21 jaar, in de vorm van een avondopleiding van 3 
jaar, gegeven in de huishoudschool met vakken als godsdienst, medische raad, opvoed-
kunde, muziek en koken. Wellicht herkent u deze opleidingen nog, heeft u er zelf nog 
onderwijs gevolgd of gegeven? 
 

Binding maakte ook melding van “ons Katholiek Hoger Onderwijs”. Neede was 
verbonden aan de universiteit in Nijmegen en de Economische Hogeschool in Tilburg. Van 
de totale kosten moest 5% worden opgebracht door de katholieken in Nederland. De 
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte werd in oktober gehouden en er werd in 1965 een 
minimaal bedrag van 25 cent per parochiaan verwacht. 
 

In Binding lees je over de jaren tachtig dat er nog steeds een sterke band is tussen kerk en 
beide scholen, maar het nieuws in Binding bleef beperkt tot een terugblik op zaken als 
schoolkamp/jeugddriedaagse; wijzigingen schoolbestuur; oproep uitgebreide ouderavond 
(thema gezin, school en katholieke kerk); oproepen voor Eerste H. Communie en H. 
Vormsel. In 1989 deed pastoor Andringa nog eens uitgebreid uit de doeken wat van 

schoolkinderen en hun ouders werd verwacht in de Goede Week: “We gaan ervan uit dat 

de kinderen van de basisschool zullen meedoen aan de middagvieringen op Witte 
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Donderdag en Goede Vrijdag. We hopen ook dat er in de gezinnen thuis aandacht zal zijn 

voor de Goede Week. Willen de ouders hun kinderen aansporen en het goede voorbeeld 

geven?”. 
 

In Bindingen uit de jaren ‘90 komen we steeds minder informatie vanuit de scholen tegen. 
Een en ander kan samenhangen met het verschijnen van eigen schoolkranten. Wellicht 
heeft ook de wisseling van pastoor een rol gespeeld. Nadat pastoor Andringa met 
emeritaat ging volgende een pastoorloos jaar. In 1992 kwam pastoor Wehkamp. In 1994 
en 1995 kwamen er werkgroepen voor respectievelijk het H. Vormsel en Eerste H. 
Communie waarin bestuur, onderwijs, pastor, zusters en ouders zitten en die uitvoering 
gaven aan de taken die daarvoor uitsluitend bij de scholen en de pastoor lagen. 
Het accent bij het contact tussen school en de kerk ligt tegenwoordig op de Goede Week, 
de Vastenaktie, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. 
De redactieleden werken al jaren mee aan het “rondje kerk” van de a.s. vormelingen, die 
op die avond kennis maken met enkele werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. 
Daar werd ons, als redactieleden, duidelijk dat veel kinderen “De Binding” wel herkennen, 
maar nauwelijks lezen. We laten de kinderen bij het “rondje kerk” uit ca. 15 onderwerpen 
er maximaal 9 kiezen die volgens hen in Binding thuishoren. Steevast wordt als topper 
“Familieberichten” genoemd met vlak daar achter “Overzicht vieringen” en “Rooster 
misdienaars”. 
 

██████ NIEUWS VAN VERENIGINGEN ██████ 

 
Binding werd niet alleen gebruikt als informatieblad voor de katholieke scholen. Ook 
verenigingen maakten er graag gebruik van. Voor een jaarlijkse financiële bijdrage konden 
zij hun kopij aanleveren voor Binding. Vooral in de jaren zestig en begin zeventig lees je in 
Binding een bonte mix van verenigingsnieuws! Daarna nam het gebruik van Binding als 
communicatiemiddel naar hun leden drastisch af. Maar tot die tijd kon je gezellige en 
nuttige informatie lezen over o.a.: 
Het Katholieke Vrouwengilde: Aankondigingen van bijeenkomsten, sprekers( wijkzuster, 
buitenlandse pater of missionaris en het jaarlijks uitstapje. Dat er veel aandacht was voor 
de ontwikkeling van de vrouw en welke taken in die tijd van haar werden verwacht kun je 

aflezen uit de thema’s die werden gehouden: ”hoe te gedragen als gastvrouw bij officiële 

recepties; het gebruik van aanspreektitels, normen voor “stiptheid en eenvoud”. Maar 

ook praktische zaken als uitleg over het gebruik van diverse elektrische apparaten: “een 

oordeelkundig gebruik is een vereiste” was de conclusie. 

Verkenners, welpen, kabouters en gidsen: Ook zij maakten dankbaar gebruik van Binding 
ter vermelding van hun activiteiten als Sinterklaasfeest, het maken van kerstbakjes. Dit 
ging wel door tot aan 1970. Dat er sprake was van een sterk competitie element sprak wel 

uit artikelen die begonnen met: “Needse welpen veel sterker dan Eibergen”, of “Needse 

welpen veroveren Buurse”. 

K.A.B.: maandelijkse bijeenkomsten met als doelstelling ”onder leiding van Zeer 

Eerwaarde Heer Pastoor worden onderwerpen behandeld met betrekking tot de geeste-
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lijke, sociale, maatschappelijke en culturele belangen van de arbeiders, om hierdoor onze 

ontwikkeling wat op te voeren”. KAB werd later NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond). 

Ecclesia-beweging: bijeenkomsten onder leiding van de pastoor voor parochianen die 
leren een eigen mening te vormen en deze door te geven aan anderen. Ook hier weer 
onderwerpen als “christen zijn in deze wereld, bijgeloof in de kerk, het gezin in deze tijd” 
(we hebben het hier over de zestiger jaren). 
In februari 1965 stond in Binding een prachtige aankondiging voor een “Verloofden-
weekend”. Wie dit organiseerde was niet duidelijk. Wel dat er belangrijke onderwerpen 

waren om over te praten: “Dat er op het ogenblik veel vragen bestaan rondom een 

verantwoorde beleving van de verkering en huwelijk, zal niemand willen ontkennen. Ook 

zal men over het algemeen wel weten of vermoeden, dat duidelijke accentverschuivingen 

zijn opgetreden in onze kijk op verkering en huwelijk, en dat wij op menige vraag een 

anders genuanceerd antwoord geven dan vroeger.” ...... “En welke plaats geven wij aan 

dat sexuele leven in verkering en huwelijk? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor een 

verantwoord kindertal? Welke wegen mogen wij gaan, wanneer de situatie een begrenzing 

of spreiding van het kindertal verantwoord doet zijn?”.  
Vakorganisaties als N.K.V. Nederlands Katholiek Vakverbond met als insteek cursussen 
over maatschappelijke stromingen en godsdienstige vraagstukken. Ook uit die periode: St. 
Lambertus, Nederlandse katholieke kleding en textielarbeidersbond en andere vakbonden 
als ABTB, metaalbond en katholieke houtbewerkersbond. 
H.S.V. (volleybal): de competitie-uitslagen en verslagen van bestuursvergaderingen. Zeer 
actief met hun berichtgeving met aansluitend wervingen voor nieuwe leden en daarbij nog 
de Voetbaltoto: voor fl. 1,50 een jaar lang meedoen met de toto! Hoofdprijs fl. 50.000,-! 
KWJ: Katholieke Werkende Jeugd: wekelijkse bijeenkomsten met als doel ontwikkeling en 
ontspanning. 
Wit-Gele Kruis: (in 1962 met 225 Needse leden), gezondheidszorg /ziekenverpleging met 
een groot aandeel door de zusters en de wijkverpleegsters. Zij kondigden via Binding 
vooral de moedercursussen aan. 
EHBO en De Zonnebloem: hebben geen toelichting nodig. 

 

█████████ VROUW EN KERK █████████ 

 
Het is opvallend dat vrouwelijke parochianen van oudsher een prominente rol vervullen 
binnen de kerk. Was dat in de jaren ‘60 en ‘70 vooral door meisjes en dames extra bagage 
mee te geven voor hun rol binnen het gezin (zie de thema’s als hiervoor beschreven), 
veelal door de zusters georganiseerd, tegenwoordig zie je dat de vrouwen als vrijwilligers 
in de kerk ook in de meerderheid zijn. Door de start van vrouwenemancipatie in de jaren 
zestig en zeventig kregen vrouwen in de loop der jaren ook een rol toebedeeld als lectrice 
en voorganger, daarvoor uitsluitend voor heren weggelegd. Het is ook niet voor niets dat 
de vroegere katholieke huishoudschool in Neede vernoemd was naar Aletta Jacobs, een 
bekend feministisch arts, altijd strijdend voor de rechten van de vrouw. 
Wij hebben trouwens geen artikelen gevonden waarin heren zich over deze ontwikkeling 
beklaagden… 
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███████ JONGEREN EN LITURGIE ███████ 

 
In Binding werd ook veelvuldig melding gemaakt van jongerenactiviteiten. Naast het 
katholieke onderwijs, werden rechtstreeks vanuit de kerk werkgroepen opgericht om 
jongeren die de basisschool verlieten te blijven verbinden met de kerk. 
We kwamen berichten tegen over het kinder- en jongerenkoor en over jongeren-
bijeenkomsten. In 1970 stopte het jongerenkoor, maar toch bleek er een behoefte te 
bestaan vanuit de jongeren, want in 1973 werd de werkgroep Jeugd en Jongeren 
opgericht: 15 jongeren door de zusters begeleid. Doel: zelf een jongerendienst maken en 
muziek met eigen liedjes en instrumenten en nieuwe start van een tienerkoor. En waar 
wordt dan geoefend? In de kelder onder het priesterkoor! Dat is jaren achtereen de 
ontmoetingsplek voor deze jongeren geweest. 
Vervolgens lezen we in de Binding heel wat jaren over de activiteiten van deze groep . Tot 
de klad er in kwam en in 1980 melding werd gemaakt van het einde van deze jongeren-

groep met als reden: ”Het christelijk-maatschappelijk bezig zijn met jongeren in deze 

leeftijdsgroep ( 14-15 jarigen) blijkt niet altijd realiseerbaar te zijn”. 
Toch bleek dit van tijdelijke aard. De kerk en werkgroepen maakten zich opnieuw sterk om 
de 12-15 jarigen te bereiken. Ze deden dit door kleine groepen jongeren te verbinden met 
gastouders (betrokken parochianen/ouders). Zo’n 10 maal per jaar waren er serieuze en 
ontspannende huiskamer- en gemeenschappelijke bijeenkomsten. In de Binding lezen we 
over zoveel groei binnen deze jongerengroepen dat er toch wel sprake was van een 
glorietijd gedurende de jaren ’80 en ’90. Er waren maar liefst 4 leeftijdsgroepen en per 
groep wel 20 tot 30 jongeren!! En dus ook veel betrokken gastouders. Maar in 2001 

verscheen het volgende bericht: “Stop werkgroep jeugd en jongeren. Reden: jeugd is zo 

druk dat ze geen tijd meer hebben om naar de bijeenkomsten te gaan. De 11 jongeren 

maken dit jaar nog af”. 
In Binding veranderde daarmee ook het aanbod aan informatie aan/van de jeugd. Wat 
bleef waren ingekomen artikelen over het kinderkoor, jongerenkoor Diapason, bijdragen 
van de werkgroepen Eerste H. Communie, Vormselvoorbereiding en gezinsvieringen. De 
redactie van de Binding werd zelf actiever door informatie te geven over de landelijke 
jongerendagen, een rubriek voor kinderen op te zetten met verhalen, wetenswaardig-
heden, uitleg over kerkelijke feestdagen en nieuwe jeugdboeken. 
De laatste jaren verschijnt in Binding relatief weinig informatie over kinderen of jeugd. Er is 
ook veel minder kopij omdat werkgroepen voor de jeugd (zoals het kinderkoor en de 
werkgroepen kindernevendiensten en gezinsvieringen) zijn gestopt. Gebleven zijn het 
rooster van de misdienaars, de bijdragen van de werkgroepen Eerste H. Communie en H. 
Vormsel, de Vastenaktie en aankondigingen voor jongerendagen. 
 

█████████ CIJFERS EN FEITEN █████████ 

 
In Binding legt het kerkbestuur ook financieel verantwoording af aan de parochianen door 
het jaarlijks publiceren van de baten en lasten. Wellicht is het aardig om eens de cijfers van 
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1969 en 1970 naast de meest recente cijfers (uit 2011) te leggen. Deze staan op de 
volgende pagina. 
 

 
Om de cijfers enigszins te kunnen vergelijken is het handig om te weten dat € 1000,- in 
2011 evenveel waarde heeft als fl. 544,- in 1970 (door inflatie en de overgang van guldens 
naar euro’s). 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2011 
 
 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2011 2011 2010 

LASTEN   

Personeelskosten 41.906,- 46.010,- 40.876,- 

Kosten onroerend goed 31.348,- 28.175,- 32.164,- 

Rente en lasten en schulden 191,- 200,- 191,- 

Kosten eredienst 4.412,- 7.150,- 5.027,- 

Kosten pastoraal 1.282,- 8.050,- 1.560,- 

Bijdragen (Bisdom) 10.514,- 8.000,- 9.590,- 

Afdrachten collectes voor derden 2.813,- 4.500,- 4.099,- 

Beheerskosten 4.403,- 6.845,- 7.152,- 

Voordelig saldo   1.834,- 

 --------------- --------------- --------------- 

Totaal 96.896,- 108.930,- 102.493,- 

 

BATEN 

Bijdragen parochianen 70.921,- 78.975,- 76.563,- 

Collectes voor derden 2.813,- 4.500,- 4.099,- 

Opbrengsten uit bezittingen en belegg. 9.531,- 23.000,- 21.831,- 

Incidentele baten 3.000,- 

Nadelig saldo 10.604,- 2.455,-  

 --------------- --------------- --------------- 

Totaal 96.896,- 108.930,- 102.493,- 

 

█████████ DE OECUMENE █████████ 

 

In augustus 1979 luidde de kop van het openingsartikel: “GEEN SAMENWERKING 

TUSSEN DE NEEDSE KERKEN MOGELIJK!”. 

De vorming van een “Raad van Kerken” bleek niet mogelijk in Neede. De afgevaardigden 

van onze kerk schrijven hierover: “De afgevaardigden van de Hervormde Kerk en van de 

Kath. Kerk zagen wel tijden en gelegenheden, waar het heel goed zou zijn, om als 

christenen van Neede gezamenlijk op te trekken. Maar onze Gereformeerde broeders, 

verdeeld over drie kerken in Neede, wilden alleen maar samen-praten, net zolang tot 

men het eerst volledig met elkaar eens is (wanneer is dat?) en daarna pas iets samen 

gaan doen. Dat zien wij echter helemaal niet zitten” ...... “Bijzonder jammer voor het 

hele dorp. De kans op een beetje samenwerking tussen de Kerken is voor jaren verkeken, 

vrezen wij. Helaas!” 
Die vrees bleek ongegrond. In november 1980 wordt melding gemaakt van een “Werk-
groep Hervormde Kerk – R.K. Kerk” die is gestart en die zich op de volgende terreinen wil 
oriënteren: (1) Gezamenlijke diensten (2) Gemengd gehuwden (3) Welzijnswerk en (4) 
Jeugdwerk. 
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Een van de eerste resultaten van de samenwerking waren twee oecumenische diensten in 

1982: in januari in de Hervormde kerk, in oktober in de R.K. Kerk: “voor al degenen in ons 

dorp, die er voor voelen, om zo nu en dan eens als christenen iets sámen te doen.” 
In de jaren ’90 wordt regelmatig verslag gedaan van oecumenische ontmoetingsavonden, 
bijv. met als thema “Eucharistie en Avondmaal”. 
Naast oecumenische vieringen in de kerken werden er van 1996 tot 2004 oecumenische 
campingdiensten gehouden. In 2007 werd voor het eerst een druk bezochte oecumenische 
tentdienst gehouden in de SEN-feesttent aan de Oranjelaan met pastor Dick Juijn en ds. 
Jan Peter Prenger. 
Door het nieuwe liturgische beleidsplan van het Bisdom dat in 2012 van kracht werd, is het 
delen van brood en wijn niet langer mogelijk. Nieuwe samenwerking wordt daarom 
gezocht via activiteiten in het kader van “Vorming & Toerusting”. 
 

██████ BINDING ALS WEGBEREIDER ██████ 

 
Er is één ding wat zeker is, en dat is dat alles verandert. Binding vervult ook een duidelijke 
rol in het aankondigen van veranderingen die er aan zitten te komen. Daar zijn legio 
voorbeelden van te vinden. Een kleine greep: 

 De groeiende financiële nood die in 1971 leidde tot de invoering van de jaarlijkse Aktie 
Kerkbalans. 

 In december 1979 schreef kardinaal Willebrands een uitgebreide brief over de 
overbelasting van het steeds kleiner wordende aantal priesters en hoe minder diensten 
of andere diensten de druk zouden verminderen. Deze brief werd in delen 
gepubliceerd in de jaargang van 1979. 

 In november 1980 gaf Dekenaat Groenlo aan dat in plaatsen met meerdere kerken in 
één plaats deze samen moesten gaan, vanwege het priestertekort. 

 In 1993 komt de eerste pastoraal werk(st)er in de Sectie Neede. Een gevolg van het 
priestertekort. Dat betekende ook de komst van Woord- en Communievieringen. 

 In december 1996 werd uitgebreid verslag gedaan van een avond met kerkelijk 
opbouwwerker Herman Agterhoek over het invoeren van een nieuwe organisatie-
structuur in de parochie: beraden met een vertegenwoordiger van elke beraad in het 
kerkbestuur. 

 De serie artikelen “In de maalstroom” van pastor Jan ter Braak, waarin hij de 
parochianen deelgenoot maakte van waar het pastoresteam mee bezig was en 
vooruitblikte op hoe het verder moest in/met de Sectie Neede. 

 In het voorjaar van 2003 werd de eerste cursus “Mee voorgaan in uitvaarten” 
georganiseerd. Na een lange periode waarin vrijwilligers mee voorgingen, werd op 20 
mei 2011 de St. Paulus werkgroep Uitvaarten gepresenteerd: vrijwilligers die geheel 
zelfstandig voorgaan in uitvaarten. 

 In oktober 2003 werd een nieuw parochieverband aangekondigd: een samenwerking 
van de Sectie Neede en de Sectie Groenlo). In maart 2004 werd het officieel opgericht 
en via een prijsvraag kreeg het de naam “NOACH”. Na een jarenlange periode van 
groeiende samenwerking zijn deze zeven parochies (Beltrum, Eibergen, Groenlo, 
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Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen) op 8 oktober 2010 gefuseerd tot de parochie 
St. Paulus. 

 In het voorjaar van 2005 werd aangekondigd dat het in 1993 gebouwde Achterhuis 
(een naam bedacht door pastoor Andringa) dringend aan vervanging toe was. Na een 
aantal informatieavonden en een fondsenwervingactie kon pastoor Hans Boogers op 
28 oktober 2010 het nieuwe Achterhuis openen. 

 

██████ BINDING ALS “UITLAATKLEP” ██████ 

 
Het werk van vrijwilligers is onmisbaar in de kerk. Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel 
in voor de kerk, en dat zit soms ook wel eens tegen. We kwamen meerdere artikelen tegen 
waarin vrijwilligers middels een “oproepje” aandacht vroegen voor wat ze “hoog zat”. 
Maar ook de “beroepskrachten” moesten wel eens hun hart luchten. 

 Kerkhofbeheerder Herman Bemthuis schrijft in november 1977 o.a.: “De aanwezige 

waterkraan moet niet omgedraaid worden, zoals enkelen dit menen te moeten doen, 

maar het hefboompje moet naar beneden gedrukt worden; laat men het weer los, dan 

stopt de watertoevoer.” ...... ”Lege flessen, potten, glazen enz. horen in de 

vuilniszak bij de poort, en niet onder de haag.” 

 In december 1970 bracht de pastoor (ongecensureerd) de frustraties van een groepje 

kerkhofvrijwilligers over. De titel was al veelzeggend: “Om hels te worden....”. 

“Hebben wij daar ons de vorige week zaterdag druk gemaakt, om die vuilnisbelt van 

het kerkhof weg te werken, en dat was niet zo’n klein beetje, het kon op een grote 

vrachtwagen naar nauwelijks op. Nou kwamen we daar zaterdag weer, om vooraan de 

grond wat te egaliseren, hebben ze warempel achteraan wéér een hoop rommel 

neergegooid! Daar kunnen wij niet tegen werken hoor! Wij offeren daar een paar vrije 

zaterdagen voor op, en je kunt er al bijna geen mens voor krijgen, met een paar 

mensen hebben wij gewerkt als paarden, mag ik wel zeggen, om dat kerkhof netjes in 

orde te maken, nu moeten ze toch echt niet denken dat ze daar weer een vuilnisbelt 

van kunnen maken! We blijven niet aan de gang!”. Om te besluiten met: “En zet er 

maar gelijk, dat als de mensen nu toch eens zelf die verwaarloosde graven in orde 

moeten maken, anders worden ze door ons gelijk gemaakt, het is geen gezicht en ze 

bederven het hele aanzien”. Zo, dat lucht op…. 

 Ook de redactie van Binding moet haar hart wel eens luchten, zoals in februari 1981: 

”Als je de vergadering met ’t dekenaal bestuur en de parochieraad hebt bijgewoond, 

dan ga je jezelf een paar vragen stellen. Hoe is het toch mogelijk dat de opkomst van 

onze kant allesbehalve goed te noemen is (uitgezonderd kerkbestuur). En men niet de 

moeite neemt om kenbaar te maken waarom men niet op zo’n belangrijke vergadering 

kan zijn, maar gewoon wegblijft. En je hoort toch zo vaak de moderne kreten van: er 

moet democratisering in de kerk komen, of de kerk heeft geen kontakt met de 

zogenaamde achterban, of met de basis. Waar blijft men dan?” ...... 
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“Kunnen we het nog wel opbrengen of laten we het maar aan een kleine kern uit onze 

gemeenschap over onder het motto “Ut geed tog good?”” 

 In 1977 heeft een werkgroep van het Jongerenkoor zich verdiept in het onderwerp 

euthanasie om hier in een viering aandacht aan te schenken. “DEINING in de parochie 

om de euthanasie!” luidde de kop boven het openingsartikel. Het onderwerp was in die 
tijd nog taboe. Een enquête vooraf over dit onderwerp leverde positieve én negatieve 

kritiek op. Die viering is er dan ook niet gekomen. Pastoor Andringa schreef “Natuurlijk 

begrijpen wij wel dat het een zeer gevoelig onderwerp is en wij zouden daar dan ook 

met het grootst mogelijke respekt over hebben gesproken. Wij hebben moeten 

besluiten van deze viering af te zien, omdat een aantal parochianen dit onderwerp bij 

voorbaat al hebben uitgelegd als een aanval op hun leven en hun geloof. En zo was 

het toch helemaal niet bedoeld en ook niet gezegd” en besloot, als hart onder de riem 

voor het Jongerenkoor, met: “Als zij dan niet meer en betere reakties krijgen, waar 

zouden zij dan de moed vandaan halen om door te gaan?” 

 In februari 1976 schreef pastoor Andringa over het fotograferen en filmen tijdens 

kerkdiensten: “Ik ben daar altijd erg soepel in geweest en zal daar geen bezwaar 

tegen maken, zolang dit zo onopvallend mogelijk en op bescheiden wijze gebeurt. 

Maar dat is nou net het punt, dat het zo nu en dan schromelijk overschreden wordt. 

Als men daar de hele plechtigheid mee door blijft gaan, steeds van de ene hoek naar 

de andere loopt, en daarbij ook nog allerlei grimassen maakt en gekke houdingen en 

standen aanneemt, werkt dit beslist storend en afleidend, en zal het ergernis 

wekken.” .... “Wij zullen hier echter paal en perk aan moeten stellen, anders gaat dit 

steeds meer uit de hand lopen. Enkele keren heeft dit al tot vervelende situaties 

geleid”. 

 Ter gelegenheid van de 40
e
 jaargang van Binding schreef telkens een ander lid van het 

kerkbestuur wat hem/haar bewoog om dit werk te doen. Vice-voorzitter Berry 
Brockötter gaf aan dat hem de eucharistievieringen in Neede minder aanspraken dan in 

zijn vorige woonplaats Zwolle. “Ik wil wel, samen met anderen, op zoek naar die 

andere, meer eigentijdse vormen van samen-komen, samen-leren, samen-vieren en 

samen-bidden”. In de daarop volgende Binding kwam hij terug op zijn eerste artikel. Hij 
had persoonlijk veel positieve reacties gehad, maar er waren ook andere reacties: 

“Thuis heeft mijn vrouw een kort anoniem telefoontje gehad met een voor tweeërlei 

uitleg vatbare mededeling. Gezien het feit dat het kort en anoniem was, houd ik er 

rekening mee dat de boodschap niet positief diende te worden opgevat.” 
 

██████ LANGLOPENDE RUBRIEKEN ██████ 

 
Binding kende enkele rubrieken die jaren achtereen verschenen: 
 

“Even gluren door het sleutelgat” (1963-1966): Elke uitgave een artikel van de Needse 
zustergemeenschap. Het ging dikwijls over gezinssituaties versus het leven in een zuster-
gemeenschap. Het staat stil bij de rol van de vrouw in het gezin en de rol van de zuster in 
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een leefgemeenschap, de waarden en normen binnen gezin, klooster en parochie, uitleg 
over het wezenlijke van het religieuze leven, of “naastenliefde in het dagdaagse tegenover 
de allernaaste naasten” of “de wonderlijke kloosterlijke gehoorzaamheid”.  
 

 “De parochiaan”: Een vaste rubriek uit het tijdperk van pastoor Andringa. Je kunt zijn 
bijdrage zien als een vorm van verkondiging, aan de hand van gebeurtenissen die dicht bij 
de parochianen stonden en daardoor zeer leesbaar waren. Zoals over ”hebt u wat over 
voor een ander?”, over het delen van materiële zaken (goederen en voedsel) én delen in 
figuurlijke zin (een ander troosten of voor een ander zorgen). 
 

 “De doorgeefpen”: Een rubriek in de jaren ’90 waarin telkens een andere werkgroep 
schreef over wat die werkgroep bezig hield; een informatief kijkje achter de schermen. 
 

████ BINDING KOMT NIET ALTIJD ALLEEN ████ 

 
Als de bezorgers toch de wijken intrekken om Binding te bezorgen, dan kan er wel iets 
extra’s bij, zo werd vaak geredeneerd door het kerkbestuur. Een envelop van de Aktie 
Kerkbalans of een tarievenoverzicht als inlegvel is ook in deze tijd nog heel gebruikelijk. 
Geldwerving was en is vaak aanleiding voor een “extraatje” bij Binding. 
Soms voor de eigen parochie, zoals voor een cadeau voor het 25-jarig priesterjubileum van 
pastoor W. Andringa in 1977, voor het 100-jarig jubileum in 1998 en zelfs twee maal voor 
het Achterhuis: in 1993 en in 2009. 
Maar ook kerkelijke goede doelen vroegen om aandacht, in de vorm van bijv. een 
Vastenactiefolder (o.a. in 1978) of een folder voor Oktober Wereldmissiemaand (1980). 
Uiteraard vergezeld van een envelop… 
Ook uitnodigingen voor bijzondere gebeurtenissen “liften mee” met Binding, bijv. voor een 
parochieavond over eucharistie in 2007 en voor de opening van het Achterhuis in 2010. 
Slechts een enkele keer zat er een los blaadje bij met een rectificatie, om een fout in 
Binding recht te zetten die pas werd ontdekt tussen het drukken en verspreiden van 
Binding. Ach, het blijft mensenwerk… 
 

███ WAT ZAL DE TOEKOMST ONS BRENGEN  ███ 

 
Zal Binding ons blijven binden? Voor wie zich er open voor stelt: zeker! 
Wel zal de huidige papieren versie aan populariteit inboeten. Al jaren staat Binding ook op 
onze website. En diverse berichten die in Binding staan afgedrukt zijn al eerdere via de 
website gepubliceerd. Het digitale tijdperk breidt zich verder uit en het lezen van nieuws 
via internet raakt steeds meer ingeburgerd. 
 
De fusie van zeven zelfstandige parochies tot de St. Paulusparochie zal ook gevolgen 
hebben voor de kerkbladen. Veel gefuseerde parochies stappen over naar één gezamenlijk 
kerkblad voor alle locaties. Dan zal ook de naam “Binding” verdwijnen. Een nieuwe naam 
voor een nieuw blad, maar nog steeds met het doel parochianen te “binden” met het 
katholieke geloof en met de parochie. 
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Dit “binden” is ook afhankelijk van het beleid van de katholieke kerk: zij kiest haar wegen 
om de boodschap van Christus uit te dragen, via welke media. 
De “social media” hebben een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn gebruiks-
vriendelijk, toegankelijk, laagdrempelig en verspreiden berichten snel en gratis. 
 

Als redactie zou het ons niet verbazen, als in de toekomst de communicatie tussen kerk en 
parochianen in de volgende vormen plaats kan vinden: 

 Je persoonlijke agenda, te zien op beeldscherm (op elk gewenst formaat) is niet meer 
weg te denken in je dagelijkse leven. Het wordt bediend door spraakherkenning of 
touchscreen.  
Op een zeker moment gaat een icoon van de kerk oplichten om je te herinneren aan de 
kerkdienst of een themabijeenkomst bij jouw in de buurt of nieuwsitems uit een van 
jouw interessegebieden (bijv. jongerenvieringen of bedevaarten). En die kerkdienst 
bijvoorbeeld, die je voor jezelf al eerder had uitgekozen, hoeft trouwens niet persé in 
het weekend te zijn. Immers met zo weinig voorgangers zijn ook eucharistievieringen ’s 
avonds op doordeweekse dagen week een noodzaak geworden. 

 Je hebt de keuze uit: de kerkdienst lijfelijk bijwonen (en zo nodig vervoer er naar toe 
meteen regelen), óf thuis de viering bijwonen via TV, PC of ander beeldscherm en de 
hostie thuis (altijd enkele thuis in bewaring) tot je nemen als het moment in de viering 
daar is. Als je kiest voor het bijwonen van de viering vanuit je huis, wordt je 
doorgeschakeld naar het kanaal van de kerk. Waarschijnlijk betaald, als vervanging 
voor de collecte… 

 De informatie die je gewend was thuis in de papieren Binding te ontvangen wordt je nu 
voorgelezen door je persoonlijke digitale assistent of je leest het zelf op je 
beeldscherm. 
Als je zelf aanvullingen/opmerkingen/vragen hebt wordt je in contact gebracht met de 
digitale kerkserviceassistent voor jouw actieve bijdrage… 

 

U denkt: ver van bed show? Wie zal het zeggen, maar veranderingen gaan soms sneller 
dan je denkt of wilt. 
Welke kant het ook opgaat, voorlopig houden wij, als redactie, ons nog bezig met de 
vertrouwde papieren versie….tot de volgende Bindinguitgave!! 
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███████████ GELEZEN  ███████████ 
 

(mededeling van de redactie) “Door de overstelpende hoeveelheid copie zijn we 

genoodzaakt veel artikelen met kleine letter te plaatsen, daar anders “Binding” te groot 

zou worden. We verzoeken U daarom vriendelijk de copie zo kort en bondig mogelijk te 

houden!” 
December 1961 

  

(uit een ingezonden brief met tips over het verkrijgen van extra inkomsten) “Verdere 

mogelijkheden bestaan uit b.v. een voetbalpool. Waarom zou de kerk hiervan ook niet 

profiteren? Gokken doet men toch wel.” 
Oktober 1964 
 

“Ergens gelezen: Weet u wat het verschil is tussen vroeger en nu in de kerk??? 

Vroeger veranderde er nooit iets, behalve brood en wijn. 

Tegenwoordig verandert alles, behalve brood en wijn.” 
Maart 1973 
 

“Komt U vooral op tijd, zodat de kerk achterin vrij is voor de intocht met de paaskaars. 

Het effect van de intocht gaat verloren, als het op dat moment nog rommelig is in de 

kerk, doordat er nog steeds mensen komen binnenlopen en in het donker naar een plaats 

moeten zoeken.” 
April 1974 
 

“Uit een ander parochieblad: Wilt u de rechthoek, die 

hiernaast staat afgedrukt, eens precies voor Uw mond 

houden en er dan flink tegen aan blazen. Als de rechthoek 

groen gekleurd wordt, moet U Uw huisarts waarschuwen; 

wordt hij bruin, gaat U dan naar de tandarts. Bij paars 

moet u direct consult aanvragen bij de psychiater, bij rood 

bij Uw bankinstelling. Wordt de kleur zwart, roep dan Uw notaris en maak Uw testament. 

Blijft de rechthoek echter wit, dan bent u heel behoorlijk gezond en dan is er geen enkele 

reden, waarom U zaterdagavond of zondag niet naar de kerk zou komen.” 
April 1974 
 

(handleiding voor het thuis ontvangen van de communie) “Het is ook mogelijk om thuis 

voor de radio of de televisie de H. Mis te volgen en dan op het ogenblik van de H. 

Communie de hostie te nuttigen.” 
Januari 1994 
 

  

 

 

 

 


