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EEN NIEUW BEGIN! 
PASTORALE COLUMN FEBRUARI 2021 

 

p de een of andere manier zien we allemaal uit 
naar een nieuw begin. Een maand geleden 

hebben we elkaar de beste wensen gestuurd of 
persoonlijk verteld. Een verlangen om gezond te 
blijven, om geluk te ervaren en dat er zegen mag 
rusten op heel ons leven. Voor iedereen geldt denk 
ik dat we door vaccinatie in 2021 een nieuwe tijd 
tegemoet kunnen gaan. Het moet ons bescherming 
bieden tegen het coronavirus. De beperkingen 
zullen nog een tijdje nodig zijn. We moeten samen 
de schouders er nog even onder zetten in het 
belang van ieders gezondheid. 
 

Op beperkte wijze hebben we met kerstmis het 
nieuwe begin gevierd. De geboorte van een Kind, 
Jezus, de Redder van de wereld. Een nieuwe 
toekomst heeft ook te maken met een verlangen 
om het oude achter je te kunnen laten. Het kan 
veel zijn dat iemands leven zwaar maakt. Het 
coronavirus met alle gevolgen van dien. Je kunt je 
gevangen voelen door het thuis moeten zitten. Een 
nieuw begin: weer kunnen sporten, naar school 
gaan, elkaar ontmoeten in verenigingen, samen 
zingen of muziek maken, uitzien naar vakantie. 
Weer vrijuit kunnen samenkomen in onze kerken 
om het geloof in God te vieren. Er is veel moed en 
vertrouwen nodig voor dat nieuwe begin. Het 
persoonlijke gebed en meditatie kan je helpen om 
bij je innerlijke bron te komen en je sterk en 

O 
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veerkrachtig te maken. 
 
Op 1 januari heeft parochie HH. Paulus en Ludger een nieuwe start gemaakt. 
Officieel zijn we één parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Een nieuw 
parochiebestuur treedt aan. De komende maanden zullen zij zich voorstellen en 
presenteren. Natuurlijk wordt het proces van bouwen aan de toekomst van de 
parochie voortgezet.  
 

Op 2 februari, feest van de opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis, zal 
de sluitingsviering zijn van de St. Antonius van Padua kerk in Vragender. Voor de 
geloofsgemeenschap begint dan ook een nieuwe situatie. Hoe blijven we 
verbonden lokaal en met het geheel van de parochie nu de vieringen in de eigen 
kerk wegvallen? Parochianen van Vragender zijn daarover bevraagd. De 
beheercommissie en de pastoraal coördinatoren overleggen, wat mogelijk én 
haalbaar is, met de beschikbare menskracht. 
Voor de geloofsgemeenschappen van Rekken en Bredevoort komt het moment van 
overdracht van de kerk ook dichterbij. In andere gemeenschappen wordt gezocht 
naar mogelijkheden voor de toekomst.  
 

Vanaf 1 februari is er ook een nieuw rooster voor de weekendvieringen. In de zes 
kerken die vooralsnog openblijven vindt de zondagse eucharistieviering plaats. 
Waar dat niet mogelijk is zal er een woord- en communieviering zijn. Zo is er veel 
in beweging, in verandering ook. Ik zie met vertrouwen die nieuwe toekomst 
tegemoet. Er is meer dan anders een verlangen bij mensen om op zoek te gaan 
naar de diepere bron en betekenis van leven en zingeving. Mensen zijn zoekers in 
het religieuze landschap. De opdracht aan christelijke kerken, aan christenen, is 
om te getuigen van het persoonlijke geloof in woord en daad. Jezus heeft daartoe 
opgeroepen én zond zijn leerlingen: “Ga, en maak alle volkeren tot mijn leerlingen” 
(Mt. 28, 19). Leerling van Jezus zijn wil zeggen dat je, als gedoopte en gevormde, 
de weg van Jezus probeert te gaan. 
 

Geloofsgemeenschappen maken ingrijpende veranderingen door. Dat realiseren we 
ons niet altijd. En je doet dat niet zomaar. Je bent nog nooit in de situatie geweest 
dat je lokaal, op grond van eigen geloven, vormgeeft aan geloof. Met elkaar ter 
plekke leerling van Jezus Christus proberen te zijn. In die kanteling, in het proces 
naar (kleine) lokale maar wel vitale geloofsgemeenschappen, hebben we elkaar 
hard nodig. Samen de zoektocht aangaan en het veranderingsproces, met de 
mogelijkheden die je hebt, vorm en inhoud geven. Geloven, toekomst van geloven 
en Kerk, gaan ons ter harte.   
 

Ik geloof dat we in verbondenheid met Christus én met elkaar een nieuw begin 
kunnen maken in ons persoonlijk leven, in de samenleving en ook in onze 
parochie. 
Diaken Cor Peters 
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██████ VIERINGEN EN ACTIVITEITEN ██████ 
 

Bij het samenstellen was het rooster viering beschikbaar t/m eind maart, dus nog 
niet voor Pasen (begin april). Die vieringen staan in de volgende Binding die rond 
Palmpasen verschijnt. 
 

In dit rooster zijn alleen vieringen opgenomen in de voormalige St. Paulusparochie 
(Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen). Een 
compleet overzicht van vieringen in de parochie HH. Paulus en Ludger vindt u op 
de parochiewebsite (www.stpaulusparochie.nl) onder de keuze “Vieringen”. 
 

Omdat in Neede de weekendvieringen stoppen vanaf 1 februari, worden in het 
rooster vanaf 1 februari de weekendvieringen van Eibergen (dan de dichtstbijzijnde 
kerk met weekendvieringen) vet weergegeven. 
 

U kunt zich  aanmelden voor een viering via de parochiewebsite of op maandag 
t/m vrijdag van 9:00-12:00 uur telefonisch via tel. 06-8260 4863. De derde 
mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren 
bij de kerk. U kunt alleen toegelaten worden als zich minder dan 30 personen 
hebben aangemeld. 
Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website 
aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering. 
Het dragen van een mondkapje tijdens de viering is verplicht (m.u.v. bij het ter 
communie gaan). 
 

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo zijn te volgen (en 
terug te kijken) via www.kerkdienstgemist.nl. 
 

Naast vieringen staan er ook activiteiten in het overzicht. Die zijn aangeduid met 
het symbool ‘’. 
 
za 16-1 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 16-1 19:00 Neede Woord- en 

gebedsviering 
Inzameling Voedselbank 

Werkgroep 

za 16-1 19:30 Rietmolen Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 17-1 09:00 Lievelde Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 17-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 17-1 10:00 Beltrum Oecumenische viering Pastoraal werkster C. 

Roetgerink 
di 19-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 20-1 09:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 21-1 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
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vr 22-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 23-1 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 23-1 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 24-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 24-1 10:30 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep 
di 26-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

vr 29-1 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 30-1 19:00 Beltrum Woord- en 
communieviering 

Diaken C. Peters 

zo 31-1 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
di 2-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 3-2 09:30 Beltrum Eucharistieviering 
Ouderenviering 

Pastoor H.de Jong 

do 4-2 09:00 Eibergen Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

vr 5-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 6-2 19:00 Eibergen Woord- en 
communieviering 

Diaken C. Peters 

za 6-2 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 7-2 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 7-2 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering 

 

di 9-2 09:00 Groenlo Ochtendgebed 
08:30 Rozenkrans bidden 

Werkgroep 

di 9-2 09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 11-2 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 12-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 

za 13-2 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 14-2 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 16-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 17-2 09:30 Groenlo Eucharistieviering 
(Aswoensdag) 

Pastoor H.de Jong en 
Diaken C. Peters 
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wo 17-2 16:00 Groenlo Eucharistieviering 
(Aswoensdag 
kinderviering) 

Pastoor H.de Jong en 
pastoraal 
medewerkster C. 
Roetgerink 

wo 17-2 19:00 Beltrum Woord- en 
communieviering 
(Aswoensdag) 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

do 18-2 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 19-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 

za 20-2 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 21-2 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 21-2 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering 

 

zo 21-2 10:30 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 21-2 10:30 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
di 23-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

vr 26-2 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 27-2 19:00 Beltrum Woord- en 
communieviering 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

za 27-2 19:00 Eibergen Woord- en 
gebedsviering 

Werkgroep 

zo 28-2 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 2-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 3-3 09:30 Beltrum Eucharistieviering 
Ouderenviering 

Pastoor H.de Jong 

do 4-3 09:00 Eibergen Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

vr 5-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 6-3 19:00 Eibergen Woord- en 
communieviering 

Diaken C. Peters 

za 6-3 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
zo 7-3 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 7-3 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering 

 

di 9-3 09:00 Groenlo Ochtendgebed 
08:30 Rozenkrans bidden 

Werkgroep 

di 9-3 09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
do 11-3 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
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vr 12-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 13-3 19:00 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 14-3 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 16-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

wo 17-3 09:30 Beltrum Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
wo 17-3 

 
Neede 
 

Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren) 

 

do 18-3 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
vr 19-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Aanbidding 
Pastoor H.de Jong 

za 20-3 19:00 Beltrum Woord- en gebedsviering Werkgroep Kiddoesj 
za 20-3 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 21-3 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
zo 21-3 10:00 Lievelde Woord- en gebedsviering 

 

zo 21-3 10:30 Rekken Woord- en gebedsviering Werkgroep 
di 23-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

vr 26-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 
08:30 Aanbidding 

Pastoor H.de Jong 

za 27-3 19:00 Beltrum Woord- en 
communieviering 

Pastoraal werkster C. 
Roetgerink 

za 27-3 19:00 Eibergen Woord- en 
gebedsviering 

Werkgroep 

zo 28-3 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong 
di 30-3 09:00 Groenlo Eucharistieviering 

08:30 Rozenkrans bidden 
Pastoor H.de Jong 

 
 

█████████ FAMILIEBERICHTEN █████████ 
  

Overleden: 
18-12 Mevr. M.S.G. Dievelaar, Meijersweg 31G, 97 jaar 
 

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

ACTIE KERKBALANS UITGESTELD  
 

e locatieraad heeft besloten om de Actie Kerkbalans 2021 nog even uit te 
stellen, vanwege de geldende lockdown, die waarschijnlijk ook nog wordt 

verlengd. 
D 
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Dit jaar is er een kleine Actie Kerkbalans. Dat wil zeggen dat alleen nieuwe 
parochianen worden benaderd en parochianen die in 2020 een toezegging voor 1 
jaar hebben gedaan. Het gaat in totaal om ca. 150 huishouders die daarvoor 
benaderd zullen worden.  
 

STEL UW VRAGEN, GEEF UW MENING  
 

Beste medeparochianen van de  locatie Neede. 
 

Langs deze weg wil ik, ook namens de leden van de locatieraad, iedereen een 
gelukkig en vooral een gezond, nieuwjaar toewensen. Dat wij weer gewone dingen 
kunnen doen, zoals elkaar een knuffel geven. Het kleine stukje geborgenheid dat 
zoveel kan betekenen. 
Op het moment dat ik achter mijn bureau zit na te denken over de bovenstaande 
tekst vallen twee woorden op: Knuffel en Geborgenheid. 
Deze woorden hebben tijdens de corona periode veel van hun waarde moeten 
inleveren. Of anders gezegd, hiervoor in de plaats kwam de boks, het elleboogje 
en alle mogelijke andere varianten. Zou dit het nieuwe groeten worden voor de 
toekomst? 
Alles went zou men zeggen, maar emotie went niet volgens mij. Wij zitten nu met 
ons allen in een lockdown en hopen dat dit voor een korte tijd mag zijn. De 
mogelijkheid voor een inenting staat eraan te komen of is gedaan. Wij mogen er 
dan vanuit gaan dat deze zijn beoogde werking mag doen.  
 

Ondertussen is de Locatieraad, als u dit leest halverwege januari, druk bezig met 
allerlei voorbereidingen. Er zijn contacten geweest met het nieuwe parochie-
bestuur van parochie HH. Paulus en Ludger. En, zoals u heeft kunnen lezen in de 
vorige Binding, zijn er in 2018/2019 diverse gesprekken geweest omtrent de 
oprichting van Paulus-Noord. 
Afgelopen jaar hebben er helaas geen gesprekken kunnen plaatsvinden in verband 
met de corona. De plannen zijn dan ook, wanneer er weer met meerdere personen 
mag worden samen gekomen de gesprekken weer op te starten met de hierbij 
betrokken locaties. 
In de vorige Binding heeft u onder het artikel; Waar gaat het met onze gemeen-
schap Neede naar toe?, kunnen lezen wat de beoogde plannen zijn. De locatieraad 
heeft u als parochianen of anderzijds betrokken personen, de vraag voorgelegd 
wat u vind van deze plannen. Helaas hebben wij moeten constateren dat er maar 3 
personen een reactie hebben gegeven. 
Maar zoals al eerder gezegd, wanneer een gebouw geen Kerk meer is wil dat niet 
zeggen dat we er niet meer kunnen samen komen om samen ons geloof uit te 
dragen op onze manier. Momenteel is “werkgroep De Kerk” druk bezig om de kerk 
te behouden voor de bewoners van Neede en onze geloofsgemeenschap van 
Neede. 
 

Ik kan mij voorstellen dat er velen van u met vragen zitten. Zoals: Wat gaat er nou 
precies gebeuren met de kerk – Wat mag er op kerkelijk gebied nog in de kerk – 
Kunnen wij nog wel in het Achterhuis dingen doen die wij al jaren hebben gedaan 
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– Kunnen de koren nog zingen in de kerk,  enzovoort. Op al deze vragen willen wij 
u graag een zo goed mogelijk antwoord geven, maar dan moeten wij wel de 
vragen van u horen. Hierbij verwijs ik naar het artikel in de vorige Binding, waar 
onderaan staat de informatie hoe u met ons kunt communiceren. Wilt u dit liever 
niet persoonlijk doen, dan mag u de vragen of opmerkingen ook op schrift doen of 
per mail naar het secretariaat, adres: secretariaatneede@stpaulusparochie.nl.  
Ik hoop dat velen van u, na het lezen van deze brief, de moeite willen nemen om 
te reageren. 
 

Namens de locatieraad van Neede wil ik u alvast bedanken voor uw medewerking. 
Fons Kox, 
voorzitter locatieraad Neede 
 

 

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

PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER VAN START 
 

anaf 1 januari 2021 zijn de voormalige parochies St. Ludger te Lichtenvoorde 
e.o. en St. Paulus te Groenlo e.o. samengevoegd tot één nieuwe: Parochie HH. 

Paulus en Ludger. Als pastoor is door de aartsbisschop benoemd H.A.M. de Jong. 
Pastoor De Jong is voorzitter van het nieuwe gevormde parochiebestuur. De leden 
van het pastorale team zijn benoemd voor de nieuwgevormde parochie. 
 

De parochie heeft als pastorale thema gekozen: 
“Verbonden in Christus”. In het beleidsplan 
wordt een eerste aanzet gegeven tot renovatie 
en de richting en inspiratie voor het bouwen aan 
de Kerk van de toekomst in de Oost-Achterhoek. 
Het pastorale beleidsplan en het bestuurlijke 
statement voor de komende jaren kunt u lezen 
op de parochiewebsite www.stpaulusparochie.nl 

onder menu [Over ons -> Onze documenten]. 
Het parochiebestuur en pastorale team 
Parochie HH. Paulus en Ludger  
 
 

HOORZITTINGEN HH. MARTELAREN VAN GORCUMKERK (REKKEN) 
 

p 14 en 22 december zijn er twee 
hoorzittingen gehouden over het 

voornemen van het parochiebestuur om 
HH. Martelaren van Gorcumkerk te 
Rekken te onttrekken aan de Goddelijke 
eredienst. Na de onttrekking wordt het 
gebouw over gedragen aan de “Stichting 
behoud kerkgebouw Martelaren van 
Gorcum”. Deze stichting maakt er een 
multifunctioneel Dorpshuis van en gaat 

V 

O 
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dat exploiteren. Alle kerkleden van Rekken hebben een uitnodiging ontvangen voor 
die hoorzittingen. 
 

Voor de hoorzitting van 14 december waren er twaalf personen aanwezig 
waaronder het volledige parochiebestuur en een afvaardiging van de locatieraad 
Rekken. 
Na het uiteenzetten van de plannen was er gelegenheid voor informatieve vragen. 
Daarna was er gelegenheid om bezwaren tegen het voornemen naar voren te 
brengen. Die waren er niet. 
Tijdens de hoorzitting van 22 december waren er behalve betrokkenen van de 
locatieraad en het parochiebestuur geen andere belangstellenden aanwezig. Ook 
hier is de formeel de gelegenheid geboden om bezwaren naar voren te brengen 
tegen de voorgenomen plannen met het kerkgebouw maar, niet geheel 
onverwacht, waren die er nu ook niet. 
 

Verslagen van de hoorzittingen zullen deel uitmaken van het dossier waarin 
kardinaal Eijk gevraagd wordt om een besluit te nemen om deze kerk te 
onttrekken aan de eredienst. 
Er moeten nog veel zaken geregeld worden en dat kost tijd. Het streven is om het 
kerkgebouw voor de zomer van 2021 over te dragen aan de stichting. 
Namens het parochiebestuur, 
Berry Brockötter  
 

VASTENACTIE PROJECT 2021: BOARDINGSCHOOL KEREN ERITREA  
 

oals vorige jaar hebben we ook dit jaar een 
verzoek van het Bisdom Keren in Eritrea 

gekregen om het hieronder omschreven project 
te ondersteunen in de vastentijd van 2021. 
Dit project wordt gecoördineerd door één van onze parochianen uit Eibergen. 
 

In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn geen middelbare scholen. 
Dat is de reden waarom studenten naar de dichts bijgelegen stad moeten reizen 
om hun school/opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Want iedere dag naar de stad reizen is voor velen niet haalbaar vanwege de grote 
afstand die de studenten moeten afleggen. In de stad een kamer huren is ook niet 
voor iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie van de 
dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge huurkosten een 
belemmering vormen. De enige optie voor de ouders is hun kinderen thuis te laten 
blijven.  
Om kinderen toch een opleidingskans te bieden probeert de RKK in het Bisdom 
Keren een oplossing te bieden door een boardingschool (kostschool) als een 
verblijfsmogelijkheid aan te bieden voor de allerarmste kinderen uit de omliggende 
dorpen. Zij hoeven hun studie niet te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak. 
Er is een commissie die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of de student 
in aanmerking komt. Er is plaats voor één kind per gezin zodat de mogelijkheid 
voor ieder gezin gelijk blijft. 

Z 
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Het project bestaat uit de 
renovatie van een bestaand 
gebouw. Als het volledig 
gerenoveerd is, zal dit 
gebouw verblijf- en studeer 
ruimte bieden voor ca. 65-
70 leerlingen per jaar. Dit 
project zal zorgen dat het 
gebouw blijft bestaan. Door 
deze verblijfsmogelijkheid 
wordt studenten een kans 
geboden hun studie voort 
te zetten zonder zorgen 
over onderdak. Zij hoeven 
geen grote afstanden af te 
leggen en kunnen zich 
daardoor volledig focussen 
op hun studie. Voor ouders 
is het geruststellend dat 
hun kinderen een goed 
onderdak hebben en zo 

kunnen werken aan een goede toekomst. Een goede opleiding zorgt niet alleen 
voor persoonlijke ontwikkeling maar helpt ook mee aan het welvarender maken 
van de gemeenschap. Studenten van arme gezinnen uit meer dan 21 omliggende 
dorpen kunnen gebruik maken van de boardingschool in Keren. 
Dit project is uniek, en dankzij uw gulle donatie kan het gebouw voor langere 
periode gebruikt worden.  
U kunt uw gift overmaken naar de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 5850 
o.v.v. projectnummer 401390 
 

Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
Namens de Bisschop van Keren Eritrea 
Uw broeder in Christus, Musie Sium Eibergen  
 

ONTMOETING & INSPIRATIE 2021  
 

erugblikkend op 2020 kunnen we vaststellen, dat het 
coronavirus behoorlijk veel impact heeft gehad op het 

georganiseerde programma. We hebben gelukkig wel 
inspirerende bijeenkomsten in januari, februari en september 
gehad. 
In januari waren we in de Oude Mattheüs in Eibergen getuige 
van een prachtige en indrukwekkende voorstelling, waarin 
Mozes met zijn volk door de woestijn trok en geregeld ook 
met God streed. In februari waren we al voor dag en dauw 
op pad om ons in het orthodox koptische klooster in Lievelde mee te laten voeren 

T 
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door memorabele gedichten, verhalen en gezangen over gebeurtenissen tijdens de 
laatste oorlogsjaren en de bevrijding 75 jaar geleden. Tenslotte inspireerde Enis 
Odaci ons in de kerk in Rekken met een boeiende voor-dracht vanuit islamitisch 
perspectief over onze samenleving. 
 

Alle andere activiteiten zullen, als de omstandigheden het toelaten, alsnog in 2021 
plaatsvinden. De tijden zijn echter momenteel zo onzeker, dat er geen definitieve 
plannen en afspraken zijn gemaakt. Helaas is er nu geen kant en klaar pro-
gramma. 
De eerstkomende activiteiten zullen dus, als het mogelijk is, op korte termijn 
georganiseerd worden. De publiciteit zal daardoor misschien niet altijd via de 
kerkbladen gebeuren. Als u rechtstreeks en telkens snel geïnformeerd wilt worden, 
kunt u, als u dat tenminste niet al eerder hebt gedaan, uw e-mailadres doorgeven 
aan Peter Müller (pjamueller@gmail.com). 
De commissie Ontmoeting & Inspiratie, 
Peter Müller en Anita Overkamp  
 

KERSTCOLLECTE 2020 PCI (CARITAS)  
 

aarlijks is de opbrengst van de extra collecte, die tijdens de 
kerstvieringen wordt gehouden, bestemd voor de PCI St. 

Paulus. Afgelopen Kerst hebben er vanwege het coronavirus geen 
vieringen plaatsgevonden in onze parochie. De PCI is daardoor in 
2020 een belangrijke bijdrage misgelopen. Juist in een tijd 
wanneer er veel mensen het financieel gezien zwaar hebben. 
 

Wilt u alsnog de PCI ondersteunen, dan kunt u een bedrag overmaken op: 
NL76 RABO 0119 5807 72 ten name van P.C.I. St. Paulus 
 

De opbrengst komt o.a. ten goede aan: de Voedselbank, SOM (Schuldhulpmaatje), 
Kerstpakketten Kerken in Berkelland, St. Vincentiusvereniging Groenlo, individuele 
hulpaanvragen en diaconale projecten buiten onze regio. 
 

Bij voorbaat dank voor uw steun! 
Namens de PCI St. Paulus, 
Marcel Helmers, penningmeester 
 

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

 

KERSTACTIE VOL UITDAGINGEN SUCCESVOL AFGESLOTEN 
 

et jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar dat niemand snel zal vergeten 
dankzij het Corona-virus dat medio maart de kop opstak. 

Het was zeker een uitdaging om in een 'anderhalvemetersamenleving' (Woord van 
het Jaar in 2020) een Kerstactie te organiseren. Vergaderen kon alleen in grote 
zalen en diverse vrijwilligers moesten dit jaar afzeggen omdat zij of hun partner tot 
een risicogroep behoren. Met de gebruikelijke toestroom van aanvragers op de vier 
afhaallocaties zou het handhaven van de Corona-maatregelen een uitdaging 

J 
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worden. Zeker omdat in 2020 er 517 pakketten zijn aangevraagd (278 gezinnen en 
239 alleenstaanden); 75 pakketten meer dan in 2019 (+17%). 
Natuurlijk hebben we zo goed mogelijk geanticipeerd op deze nieuwe situatie. Voor 
de afhaaldag zelf konden we een beroep doen op enkele jongere vrijwilligers om 
de teams op de vier locaties weer op volle sterkte te brengen. We hebben met 
tijdzones gewerkt voor een goede spreiding van de toeloop van aanvragers, de 
looproutes aangepast, met ontsmettingsmiddel, handschoenen en mondkapjes 
gewerkt en vooraf alle aanvragers goed geïnformeerd over alle maatregelen. 
 

Winnaars van een wielerwedstrijd zeggen vaak dat ze die dag “goede benen” 
hadden. Daarmee drukken ze uit dat het zonder aanwijsbare redenen het soepeler 
ging dan verwacht. Op één of andere manier zat alles mee. Dat gold ook op de 
afhaaldag van de Kerstactie. 
Het inpakken was door de supermarkt uitbesteed aan het werkbedrijf van Parlijn in 
Eibergen. ’s Ochtends stonden alle pakketten al netjes op pallets en in 
rolcontainers klaar, gesplitst per afhaallocatie. Een puik stukje werk. Ook de 
weersomstandigheden waren die dag perfect: droog en ca. 12 graden. En niet te 
vergeten: de harde lockdown hing in de lucht, maar was die dag nog niet van 
toepassing. Het afhalen verliep heel ontspannen door de tijdzones en uiteindelijk 
zijn er slechts 12 pakketten niet afgehaald. Die pakketten zijn gedoneerd aan de 
Voedselbank Oost-Achterhoek. 
De uitgaven voor de pakketten waren uiteraard ook hoger (bijna € 21.000,-). 
Gelukkig kregen we van diverse fondsen en diaconieën royale giften. De 
opbrengsten uit collectes in kerken waren lager vanwege Corona, maar we 
ontvingen meer én hogere giften van particulieren. Eind januari maken we de 
balans op, maar de verwachting is dat de giften toereikend zijn om alle kosten te 
dekken. Het is goed om te merken dat ons initiatief breed gedragen wordt. 
We blikken terug op een goed verlopen Kerstactie. Dankzij de inzet en de 
bijdragen van velen konden we in de decembermaand een lichtpuntje zijn voor 
mensen die het financieel moeilijk hebben. 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 
Gerard Bartels 
 

 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

21 november € 45,10 Nationale Jongerencollecte 
12 december € 58,90 Bisschoppelijke Adventsactie 
31 december € 11,70 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus 
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DIT VOORJAAR: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

lk  voorjaar wordt rond Pasen Sam’s kledingactie 
gehouden in Neede. U kunt dan uw gebruikte kleding, 

schoeisel en huishoudtextiel inleveren. De opbrengst gaat 
naar projecten van Cordaid Mensen in Nood. 
 

Bij het samenstellen van deze Binding was de exacte datum nog niet bekend. 
Via de elektronische nieuwsbrief van de parochie zal deze datum bekend worden 
gemaakt. Ook worden op diverse plaatsen posters opgehangen. Of kijk op de 
website www.samskledingactie.nl. Daar staan ook de vaste depots waar u altijd 
kunt inleveren.  
 

 

REDACTIE BINDING KIJKT VOORUIT… 
 

n de vorige Binding zag u onderaan pagina 19 wellicht al dat er slechts 3 edities 
werden vermeld voor Binding in 2021, terwijl daar normaal een overzicht voor 

het hele jaar staat. 
De fusie van de parochies St. Paulus en St. Ludger tot de nieuwe parochie HH. 
Paulus en Ludger zal ook leiden tot vernieuwingen in de communicatie. Vandaar 
dat slechts een rooster voor een half jaar is gemaakt voor Binding. 
 

Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe website voor de nieuwe parochie HH. Paulus 
en Ludger. Tot die gereed is, worden de websites van beide fusieparochies 
(www.stpaulusparochie.nl en www.sintludgernu.nl) nog gewoon up-to-date 
gehouden. Ook is een logo in de maak voor de nieuwe parochie HH. Paulus en 
Ludger. 
 

Op het gebied van kerkbladen zien we verschillen tussen de beide fusieparochies. 
De parochie St. Ludger heeft een gezamenlijk parochieblad (Parochiemagazine) dat 
maandelijks verschijnt. U kunt dit blad ook bekijken via www.sintludgernu.nl en 
kies dan voor [Media – Parochiemagazine]. 
In de Paulusparochie heeft elke locatie een eigen blad (kerkblad, dorpsblad of 
Groenlose Gids) voor het informeren van parochianen. Daarnaast verstuurt de 
Paulusparochie elke 1e dag van de maand een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich 
gratis op die nieuwsbrief abonneren! Ga naar www.stpaulusparochie.nl en kies 
voor menu [Media -Nieuwsbrief aanmelden]. 
 

De intentie is uitgesproken om te komen tot een nieuw gezamenlijk informatief en 
inspirerend parochieblad, mogelijk gecombineerd met een digitale nieuwsbrief. 
Daarin zal uiteraard ook ruimte zijn voor berichten vanuit alle locaties. Het nieuwe 
parochiebestuur zal daar nog een besluit over moeten nemen. 
 

U zult begrijpen dat alle Covid-maatregelen (zeker de huidige lockdown) hier ook 
voor vertragingen zorgen. 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Bartels en Thea Wijnands 
 
 
  
 

 
 

E 
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████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

WIJS VERHAAL 
 

en oude man die voelde dat hij zou sterven riep zijn drie zonen bij zich. “Ik laat 
mijn bezit na aan degene die het meest intelligent is en het helderste inzicht 

bezit. Ieder van jullie krijgt een muntstuk en wie er iets van koopt waarmee de hut 
waarin wij wonen geheel gevuld kan worden, zal alles krijgen”.  De oudste zoon 
kocht stro, maar dat reikte maar tot halverwege de hut. De tweede zoon kocht 
zakken met veren, maar ook hem lukte het niet om de hut te vullen. De jongste 
zoon kocht een kaars. Hij wachtte tot het donker was, stak de kaars aan en vulde 
zo de hele hut met licht.  

Gerarduskalender 2021  
 

GEDICHT VOOR DE VASTENTIJD  
 

Wanneer je vast, 
zwaai dan de luiken van je 

strakke denkbeelden wijd open 
en laat een frisse wind 
naar binnen stromen. 

 
Wanneer je vast, 

speur naar de wortels 
die je ziel verharden 

en hak ze uit 
tot je minzaam elkeen 
tegemoet kan komen. 

 
Wanneer je vast, 

schep dan een nieuwe orde 
in je wereld 

zodat je lotsverbonden raakt 
met ieder mens 

die brood of recht ontbeert. 
 

Deel in die mate 
dat zijn honger wordt gestild. 

Wek hoop die 
dagelijks en voor ontelbaren 
een weg aanlegt naar Pasen. 

 
Kris Gelaude 

E 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat HH. Paulus en Ludger 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@paulus-ludger.nl 
 

Pastoresteam: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Pastoor H.A.M. de Jong  
  06 - 1237 9793  pastoordejong@stpaulusparochie.nl  
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 parochie:  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. 
In verband met Corona voor onbepaalde tijd gesloten. 
Kijk op www.inloophuisneede.nl voor actuele info. 
 
 

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 
 
 
 

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

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 
Paasbinding 17 maart  24 - 27 maart  
Vakantiebinding 23 juni  30 juni -3 juli   
 

 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. 
 U kunt elke Binding ook nalezen op www.stpaulusparochie.nl via menu [Neede 

– Mededelingen]. 
 Vindt u het niet langer nodig dat Binding nog bij u thuisbezorgd wordt, dan 

kunt u dit doorgeven aan het locatiesecretariaat (zie achterzijde Binding).   
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VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN 
BEZINNEND ONDERWEG NAAR PASEN 

 

ij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden 
naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse 

geloofstraditie, in onze tocht maar Pasen. 
 

Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg 
gaan naar Pasen. Even stilvallen om een beeld, een 
woord, een gedachte op je in te laten werken kan je 
helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in 
geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je 
inspireren om je leven meer kleur te geven. 
 

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 
17 februari t/m 5 april, willen wij (Eveline Struijk, 
predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-
Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van 
de parochie HH Twaalf Apostelen) u via de mail elke 
dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst 
aanreiken.  
 

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij www.pkneibergen-rekken.nl of 
www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de link “Oikomeneachterhoek” (onderaan 
de voorpagina), vindt u het u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke 
dag een bezinningsmail in uw postvak. 
U mag ook uw aanmelding mailen naar communicatie@12apostelen.nl. 
 

Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, 
hoeft zich niet opnieuw aan te melden. 
 

Een hartelijke en inspirerende groet van 
Marga Engelage en Eveline Struijk 
 
 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Geopend op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur 
7161 GR  Neede   
 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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
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