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E
 ZONDAG DOOR HET JAAR C 

 

oor je het weet is het 2014. De tijd gaat snel, 

gebruik hem wel!  

In januari 2014 ben ik de hele maand afwezig. Ik 

zit dan in de Filippijnen. Op een klein eilandje, 

zo'n 150 km van de hoofdstad Manilla. Nee, niet 

om te overwinteren en ook niet om vakantie te 

houden. Ik ga op werkbezoek en ontmoet o.a. 

pastor Dave Capucao. Hij was vijf jaar pastor in 

onze buurparochie St Ludger, en woonde toen in 

de pastorie van Meddo.  

Hij is net als de tollenaar Zacheüs klein van stuk. 

En net als Jezus ga ik bij Dave even mijn 'intrek' 

nemen. Dave, father Dave, is enkele gewennings-

dagen aan het begin en aan het einde van mijn 

reis mijn gastheer. Zowel op de heenreis als de 

terugreis. Father Dave is een bovenstebeste man, 

een priester die in Meddo en omstreken geliefd 

was. Liefkozend noemde men hem pastor 

Cappucino. Nu is hij docent op het seminarie van 

Manilla en helpt dus priesters opleiden. Als 

parochie willen we niet graag dat de diaconie-

pastor van parochie St Paulus met lege handen bij 

hem komt. Ook op het eilandje Jomalig willen we 

dat hij niet met lege handen komt. In de gelijkenis 

schenkt Zacheüs geld aan de armen. Dat vragen 

we ook van u. Een kwart willen we geven aan 

father Dave om talentvolle jonge mannen uit arme 

gezinnen de mogelijkheid te geven om te studeren 

V 

2 – november/december 2013 

en priester te worden. De overige driekwart willen we geven aan projecten voor 
de armen van het eilandje Jomalig. We willen hen een stimulans geven. Zo 
maakte ook Zacheüs de balans weer in evenwicht. Onze rijkdom en hun armoede 
vragen om het maken van een gebaar. Met onze hulp kunnen en willen we daar 
veel goeds doen. Niet vanuit een schuldgevoel, zoals bij Zacheus. Wel vanuit de 
wens om met onze inzet een verschil te kunnen maken in onze zo vaak 
onrechtvaardige wereld.  
Met een vriendelijke groet, 
Simon Nagelmaeker 

Pastoraal werker diaconie Parochie St Paulus 
 

 

De locatie Neede laat pastor Nagelmaeker niet met lege handen vertrekken naar 
de Filippijnen! 
Tijdens de Caeciliaviering op zondag 24 november is er een 2e collecte voor de 
projecten op de Filippijnen. Mogen we rekenen op uw royale bijdrage? 
Vanuit ons diaconale potje zal de opbrengst van die collecte worden 

aangevuld tot € 500,-. 
 

 

VIERING ALLERHEILIGEN EN ST. WILLIBRORD IN GROENLO 
 

1 NOVEMBER: HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN 
 

n het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie (St. Calixtuskerk, 
Groenlo), is de plechtige Avondmis van Allerheiligen op vrijdag 1 november, 

19.00 uur. 
Op 1 november viert de Kerk in één viering alle bekende en onbekende heiligen, 
of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het 
hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op 
aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals 
in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer 
moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster zijn op de 
heiligheid van God. 
 

7 NOVEMBER: HOOGFEEST VAN DE HEILIGE WILLIBRORD 
 

n het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie (St. Calixtuskerk, 
Groenlo), is de gelezen Ochtendmis op donderdag 7 november om 09.00 uur. 

Vanaf 08.30 uur is het heilig Sacrament uitgesteld voor aanbidding in stilte. 
Op 7 november vieren we het Hoogfeest van de heilige Willibrord, bisschop, 
verkondiger van ons geloof en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie en van 
het Aartsbisdom Utrecht. In het jaar 690 kwam hij vanuit Ierland naar ons land 
om hier te missioneren. Meer dan 35 jaar verkondigde Willibrord het christelijk 
geloof in onze streken, voordat hij zich op het einde van zijn leven terugtrok in 
de abdij van Echternach (Luxemburg) om door gebed en contemplatie zijn 
levenswerk af te sluiten en waar hij in 739 is overleden. 
De werkzaamheid van Willibrord is tot zegen geweest voor ons land. Op vele 
plaatsen heeft hij mensen voor het christelijke geloof gewonnen.  

I 

I 
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Op andere plaatsen heeft hij dit geloof kunnen bevestigen en versterken. 

Zoals Willibrord kunnen ook wij tot zegen zijn, wanneer wij ons vanuit het geloof 

inzetten voor Kerk en wereld. 
 
 

 

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

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong SN = Pastor Simon Nagelmaeker 

WCV = Woord- en Communieviering KD = Kapelaan Karel Donders  AZ = Pastor Annette Zoet 

WD = Woorddienst  

 

Weekend van 26 en 27 okt.: 30e Zondag door het jaar 

Za. 26 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Di. 29 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 

Vr. 1 nov.  Allerheiligen 

 19.00 uur In het Eucharistisch Centrum in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 26 okt. Eibergen 19.00 uur WCV – SN 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 27 okt. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 29 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 
 

Weekend van 2 en 3 nov.: 31e Zondag door het jaar 

Za. 2 nov.  Allerzielen 

 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorgangers zijn kapelaan K. Donders en de werkgroep 

Avondwake en Uitvaart. 

  Er is een 2e collecte voor de Katholieke vereniging voor 

oecumene. Deze vereniging heeft tot doel christenen met 

elkaar in verbinding te brengen en zo de oecumene 

gestalte te geven. 

Wo. 6 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Do. 7 nov.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 2 nov. Eibergen 19.00 uur WCV – SN 17.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  

Zo. 3 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – KD 

Di. 5 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 7 nov. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 
 

Weekend van 9 en 10 nov.: 32e Zondag door het jaar 

Za. 9 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een inzameling van eieren voor de Voedselbank 

Oost-Achterhoek (zie blz. 6). 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 9 nov. Eibergen 19.00 uur EU – KD 17.30 uur EU – KD 

Zo. 10 nov. Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 12.00 uur Doopviering – HdJ  

Ma. 11 nov. Eibergen 18.30 uur St. Maarten – AZ  18.30 uur St.Maarten – SN 

Di. 12 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 
Weekend van 16 en 17 nov.: 33e Zondag door het jaar 

Za. 16 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte: de Jongerencollecte. In ons land 
wordt er veel georganiseerd om jongeren in verbinding te 
brengen met het geloof en met medechristenen. De 
Wereldjongerendagen en de Jaarlijkse Katholieke jong-
erendag zijn enkele van de vele initiatieven die voor 
katholieke jongeren in ons land worden georganiseerd. 

Do. 21 nov. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 16 nov. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 17 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 19 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 23 en 24 nov.: Christus Koning – Caeciliaviering 

Zo. 24 nov. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van alle 
koren. Voorganger is kapelaan K. Donders. 
Deze viering staat in het teken van onze 
vrijwilligers. Aan het slot worden de 
vrijwilligers die een taak hebben neer-
gelegd, nieuwe vrijwilligers verwelkomd en 
negen koorjubilarissen gehuldigd vanwege 
een jubileum. 

  Er is een 2e collecte voor de projecten op de 
Filippijnen die pastor Nagelmaeker binnen-
kort persoonlijk bezoekt. De locatieraad 
beveelt deze collecte van harte bij u aan! 

Wo. 27 nov. 20.00 uur Redactievergadering voor de Kerstbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 
van het locatiesecretariaat. 

Vr. 29 nov. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

Ds. F. Rinkema (Geref. Kerk Vrijgemaakt). 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 23 nov. Eibergen 19.00 uur EU – KD 17.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  

Zo. 24 nov.     10.30 uur EU – HdJ 

Di. 26 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 30 nov. en 1 dec.: 1e Zondag van de Advent 

Zo. 1 dec. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Kerstpakkettenactie voor de 

minima, een initiatief van de gezamenlijke kerken in de 

gemeente Berkelland. Zie ook blz. 8. 

Wo. 4 dec. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 5 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 30 nov. Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

Zo. 1 dec. Eibergen 10.30 uur WCV – SN  10.30 uur EU – KD 

Di. 3 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 5 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 7 en 8 dec.: 2e Zondag van de Advent 

Zo. 8 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 7 dec. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  17.30 uur EU – KD 

Zo. 8 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – KD 

Di. 10 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 15 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Di. 17 dec. 19.30 uur Boeteviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is 

kapelaan K. Donders. 

Do. 19 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis. 

Vr. 20 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer L. van der Meer (RK Kerk). 

Za. 21 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Di. 24 dec.  Kerstavond 

 17.00 uur Kindergebedsviering (zie blz. 13). 
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 20.30 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Wo. 25 dec.  Eerste Kerstdag 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 
Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong.  

 
 

 

 
 
 

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

Gedoopt: 
06-10 Nathalie Bauhuis, Weemerhof 32 
 Liam Brummelhuis, Bergstraat 84 
 

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

 

 

 
 

EIERENACTIE WEEKEND 9/10 NOVEMBER 2013 
 

n het weekend van Sint Maarten vindt er in alle kerken van St. 
Paulus een inzameling plaats. 

 

Wilt u allemaal wat eieren meenemen naar de weekendviering? 
Een bakje, een tray, of twee… Eieren zijn schaars aanwezig in de 
Voedselbank. Daar kunnen wij wat aan doen met ons allen! 
 

We zamelen de eieren in voor de cliënten van de voedselbank Oost-Achterhoek. 
U mag ook wat geld in een bakje doen. Dan kopen wij er eieren voor. 
Stuurgroep Diaconie parochie St. Paulus  
 

 

K.I.P. (KERK IN PLATTELAND) - DAG IN LEMELERVELD (12 SEPT. 2013) 
 

iet alleen parochie St Paulus, ook in Lemelerveld kent men een K.I.P. - 
groep. Samen met pastor Lonneke Gunnink bezoeken ze boerengezinnen. 

Daarna bespreken ze net als onze K.I.P.-groep in de klankbordgroep de zaken 
die spelen op het platteland. Deze Lemelevelder klankbordgroep had de pastores 
van het bisdom uitgenodigd. De opkomst was best aardig. Lonneke werd goed 
ondersteund door de opkomst van collega-pastores uit haar team. Dat geeft de 
burger, dus ook de pastor, moed.  
 

Eerst bezochten we een veebedrijf. Zo'n 180 koeien waren er. Het melken 
gebeurt met behulp van een robot en dat gaat 24 uur per dag door. Het was 
grappig om te zien dat er ook koeien voor hun beurt gaan. Dan staan ze keurig 
klaar, maar de robot weigert ze te helpen. Dan zit er niets anders op dan maar 
weg te gaan en het later nog eens te proberen. Op dit bedrijf wordt 'oma-koe' met 
liefde verzorgd. Ze heeft al bijna 100.000 liter melk afgegeven. Dat is niet mis in 
zo'n acht jaar tijd. Boer en boerin willen graag dat de koeien meer lactatie-
periodes gaan krijgen. Daar zijn ze nu gericht mee bezig in het fokprogramma.  
 

Bijzonder is dat ze ook een kippenbedrijf hebben. Een heel andere tak van sport. 
Het viel op dat de jonge boer best zat met het imago van de 'plof-kip'. Ze doen 

I 

N 
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hun best om goed voor hun dieren te zorgen. Wat er dan in de media en de 

politiek gezegd wordt, heeft veel te veel negatieve impact. Je kunt er als 

kippenboer weinig tegen beginnen. Toch hebben ze er veel last van. Het is 

daarom goed dat de boeren onderling contact hebben om o.a. over zulke dingen 

met elkaar te praten. Als boer ben je een speelbal van machtige krachten en 

partijen. Zo kunnen ze er beter mee om gaan. Misschien helpt het als er met 

meer waardering naar hun werk wordt gekeken. Dat is iets wat boeren over het 

algemeen zeker verdienen. Ze werken hard en moeten zich aan veel regels 

houden.  
 

Wij bleven vandaag echter bij de koeien. We zagen nog een robot-mestschuiver. 

Handig zo'n apparaat dat gewoon z'n rondjes trekt en tussen de koeien doorgaat. 

De koeien blijven er heel rustig onder. Ze zijn er helemaal aan gewend. Stiekem 

moest ik denken aan een robot-collecteschaal in onze kerken. Die schuifelt 

tussen de biddende gelovigen door met zijn klingelbuul. Als er dan kerkgangers 

zijn die niets of te weinig geven, dan blijft die stilletjes bij hun schoenen rondjes 

draaien. Ja, pastor en boer kunnen nog best wat van elkaar leren.  
 

We aten na afloop lekkere kippensoep met broodjes in het parochiecentrum. Dat 

ziet er mooi uit daar! De Lemelervelders hebben het goed voor elkaar. Ik was er 

graag te gast. Vol nieuwe ideeën ging ik weer huiswaarts.  

Simon Nagelmaeker 

Pastoraal werker diaconie parochie St Paulus 
 

 

UITVAARTCOÖRDINATOREN PER 1 OKTOBER 2013 
 

et ingang van 1 oktober is er een centraal nummer voor het melden van 

uitvaarten in de St. Paulusparochie: 06-24855201. 
 

Vier uitvaartcoördinatoren, Karin Reumer, Leo Geerdink, Henk Holtkamp en 

Bennie Onstenk zijn bij toerbeurt een week bereikbaar voor het aannemen van 

meldingen van uitvaarten door uitvaartleiders. Zij leggen contact met de locale 

contactpersonen over de beschikbaarheid van de kerk waar de uitvaartviering 

zal worden gehouden en regelen een voorganger. De uitvaartleiders worden 

verzocht om vervolgens zelf contact op te nemen met de locale contactpersonen 

voor het regelen van allerlei locale zaken.  
 

Het nummer van de uitvaarttelefoon is bekend gemaakt aan alle uitvaart-

ondernemers die in de St. Paulusparochie actief zijn. Het is niet de bedoeling, 

dat u als nabestaanden zelf gaat bellen naar de uitvaarttelefoon. Uw uitvaart-

leider doet dat voor u. Daarnaast blijft, uitsluitend voor pastorale nood en 

ziekenzalving, in het weekend een pastor bereikbaar. 

Wij zijn erg blij, dat deze vier mensen de uitvaarten willen gaan coördineren en 

wij wensen hen een goede start toe! 

Namens het Pastoresteam van de St. Paulusparochie, 

Annet Zoet. 

M 
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12 NOVEMBER: DAG VAN HET LICHT 
 

p dinsdag 12 november a.s. vindt weer de jaarlijkse “Dag van het Licht” 
plaats. Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep “Omgaan met 

Verlies” en is bedoeld voor mensen, die een rouwproces doormaken rondom een 
dierbare, die ze verloren hebben. 
Hoe lang of kort dit verlies geleden is, doet er niet toe. Ieder die zich hierdoor 
aangetrokken voelt, is welkom. 
De werkgroep is oecumenisch samengesteld en bestaat uit leden van de R.K. 
parochieverband St. Paulus en de PKN-kerken van Groenlo, Eibergen/Rekken 
en Neede. 
De bedoeling van de dag is mensen de gelegenheid te bieden hun ervaringen uit 
te wisselen met anderen of gewoon alleen maar naar elkaar te luisteren. 
Dit neemt niet het verdriet dat mensen meedragen weg, maar door er over te 
praten kan de toekomst misschien wat draaglijker worden. 
Mensen die iemand verloren hebben, verlangen vaak naar een woord van begrip, 
soms alleen maar een stil aanwezig zijn of zomaar even een arm om de schouder. 
Voor deze mensen, meer nog, voor ieder die dit graag eens zou willen meemaken, 
wordt deze ontmoetingsdag georganiseerd. Als u het moeilijk vindt om alleen te 
komen, kunt u gerust een familielid, vriend(in) of goede buur meebrengen.  
De dag vindt plaats in zaal ’t Kormelinck in de Molenberg te Groenlo en duurt 
van 10.00 -16.00 uur. 
Als gastspreker is uitgenodigd: Dick Juijn, pastor van de 
Protestantse Kerk te Velp, voorheen werkzaam in de St. Paulus 
parochie, die de dag zal inleiden. 
Verder zullen pastores van verschillende kerken aanwezig zijn 
om de gesprekken te begeleiden. 
De dag is geheel verzorgd en deelname is gratis. Wel wordt aan 
het eind een vrije gift gevraagd om de gemaakte onkosten te dekken. 
Als u er voor voelt om aan deze dag deel te nemen kunt u contact op nemen met:  
   Diny Heuwer, Kronenkamp 17, 7161 HE Neede, ℡ 0545-292562 
   Willy Klein Nijenhuis, Kempersdijk 14, 7171 XH Neede, ℡ 0545-292177 
Er kan zo nodig gezamenlijk vervoer geregeld worden. 
Graag tot ziens op 12 november in Groenlo. 
Namens de werkgroep “Omgaan met Verlies” 

Willy Klein Nijenhuis 
 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2013 
 

ok dit jaar zijn er verschillende bezuinigingen in het kader van de 
economische crisis. Door deze bezuinigingen neemt het aantal werklozen 

sterk toe, die daardoor in financiële problemen kunnen komen. Ook worden 
vooral de mensen getroffen, die een bijstandsuitkering hebben of andere 
minimale inkomsten. 
De gezamenlijke kerken van de gemeente Berkelland willen deze mensen voor 
het achtste jaar een hart onder de riem steken door hen als lichtpuntje voor de 

O 
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Kerst een goed pakket met levensmiddelen te geven. Waarom? Omdat we dit 

willen doen in navolging van Jezus, die ons als opdracht meegaf om te zien naar 

de naaste. We maken geen onderscheid wie onze naaste is. We doen dit voor 

iedereen, christenen, moslims of niet gelovigen. De aanmelding voor een pakket 

loopt via de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Maatschappelijk Werk van Sensire, 

Schuldhulp op Maat en De Voedselbank.  

Wilt u ons helpen om de kerstactie wederom tot een succes te maken? Zoals 

verschillende dieren een voorraad aanleggen voor de winter, moeten wij geld 

inzamelen om straks de levensmiddelen te kunnen betalen. Wij verwachten dat 

het aantal pakketten hoger zal zijn dan afgelopen jaar. Wij vragen u daarom 

naar draagkracht een gulle gift in de collecte voor de Kerstpakkettenactie te 

doen. 

U kunt ook een bedrag overmaken naar ons banknummer: 1356.53.347 ten 

name van Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Namens alle afgevaardigden van de Kerken in de gemeente Berkelland. 
 

 

BESTRIJDING ARMOEDE EN HET VOORKOMEN VAN SCHULDEN 
 

inds de oprichting in 2011 hebben reeds 240 mensen (van alle gezindten) 

hulp gevraagd bij de schuldhulpmaatjes. In 2013 ligt dit aantal intussen al 

boven de 100! 

De meeste aanvragen worden door het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) 

van Sensire of door Prowonen aangemeld. Positief is dat nu ook de burgers van 

Berkelland en Oost-Gelre de weg naar de schuldhulpmaatjes van Vincentius 

weten te vinden. Volgens het Nibud is het aantal mensen met problematische 

schulden sinds de crisis verdubbeld en verricht het merendeel van de mensen 

nog betaald werk. 
 

Lokaal is nog onduidelijk welke plek de schuldhulpverlening krijgt binnen het 

sociaal domein en hoe het kindpakket in Berkelland en Oost-Gelre zal worden 

ingevuld. 

Met de verkiezingen voor de deur blijft het ook onzeker hoeveel geld wordt 

vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede en schulden. Preventie, 

vroegsignalering en een goede samenwerking met de Voedselbank hebben als 

PCI onze prioriteiten. 
 

Het armoedeprobleem in de wereld, dus ook in de Paulusparochie, zou volgens 

Pastoor de Jong (preek vredesweek) in één keer opgelost kunnen worden als we 

de helft van het budget voor defensie (225 miljard) besteden voor het 

armoedeprobleem. 

Het is niet alleen de burger die schulden maakt, ook onze overheid heeft een 

schuld van 442 miljard en deze stijgt jaarlijks met vele miljarden! In Lucas 16,1-

13 staat dat wij rekenschap moeten geven van ons beheer en dat wij geen 

rekenmeester kunnen blijven als wij er met de pet naar gooien. Dat geldt ook 

voor ons als PCI. 

Het bestuur PCI Caritas St. Paulus.  
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Heeft u schulden en komt u er niet meer uit? 
 

Ons doel: 

Misschien kunnen wij u helpen. De Caritas instelling van de Paulusparochie 
probeert mensen, ongeacht hun gezindheid, die financieel aan de grond zitten en 
er zelf niet meer uitkomen, te helpen.  
Wat kunnen we voor u doen? 

Samen met u zoeken de gediplomeerde schuldhulpmaatjes naar mogelijkheden 
om uw financiële problemen op te lossen. Wij zijn onafhankelijk van officiële 
instanties maar werken wel nauw met hen samen. De maatjes worden begeleid 
door twee coördinatoren en vallen onder een landelijke organisatie. 

Wat verwachten wij van U? 

Ook al lijkt uw situatie uitzichtloos, neem z.s.m. contact met ons op. Hoe langer 
u wacht, hoe lastiger het wordt om uw probleem op te lossen. Wij helpen u graag 
en gratis! 
Op welke manier komt u met ons in contact? 

U kunt ons als coördinatoren bereiken via de officiële instanties, maar ook kunt 
u ons zelf rechtstreeks bereiken via ℡ 06-23712797 (Mw. Lidy Bennink) of ℡ 
06-18289991 (Dhr. G.Bouwman). 
Ons e-mailadres is: schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl 
 

 

MEDITATIEF WANDELEN OP ZATERDAG 9 NOVEMBER 
 

editatief wandelen is de haast uit je hoofd halen, het tempo van de ziel 
volgen en open komen voor wat zich aandient. Lopen zonder haast en in 

stilte kan je op een diepere laag brengen, bij de natuur, bij jezelf, bij de Bron van 
alle leven. We beginnen met een meditatief moment en sluiten daar ook mee af. 
 

Datum wandeling: zaterdag 9 november 2013. 
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur 
Startpunt: Café-Restaurant Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, 
                  7142 HZ Groenlo 
Afstand: 5 km. 
Kosten: kopje koffie of thee bij het restaurant. 
Begeleiding: pastoraal werker Annet Zoet, Trudy Korenromp, Rieky Luttikholt 
Opgave en inlichtingen: Annet Zoet, � annettezoet@gmail.com ℡ 06-27124695 
 

 

AVOND MET DS. STEPHAN DE JONG: OMGAAN MET KANKER 
 

en op de drie mensen krijgt kanker. Dit is niet bedoeld als koele, statistische 
vaststelling. Dit toont hoe buitengewoon veel mensen – patiënten en hun 

verwanten – geconfronteerd worden met deze ziekte. 
 

Kanker is veel meer van een lichamelijke aangelegenheid. Dat komt doordat het 
een levensbedreigende ziekte is, vaak gepaard gaand met zware behandelingen 
en veel onzekerheid. Hoe kunnen mensen, door kanker zo met de neus gedrukt 
op hun eindigheid, een weg vinden om verder te gaan, moed houden, het 
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onontkoombare aanvaarden, het leven en de geliefden loslaten? Dat zijn 

spirituele vragen. Op die vragen bestaan geen kant-en-klare antwoorden. Ieder 

mens, ook iedere kankerpatiënt, is verschillend. Ieder zal moeten putten uit de 

eigen spirituele hulpbronnen. En ieder zal op ontdekkingstocht moeten gaan om 

nieuwe hulpbronnen te vinden. 
 

Dominee Stephan de Jong, die een aantal jaren predikant in Eibergen was, wil 

een avond met ons nadenken en spreken over deze vragen. Hij schreef in 2007 

het boek “Diagnose: kanker; zoeken naar een weg”. 

Datum: dinsdag 19 november om 20.00 uur 

Locatie: Kerkelijk centrum“De Huve”, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen 

Opgave bij: pastor Annet Zoet, ℡ 06-27124695, � annettezoet@gmail.com   
 

 

PASTORALE AVOND OVER “OMGAAN MET KANKER” 
 

e avond met Stephan de Jong kan vragen oproepen of behoefte aan een 

verdiepend gesprek. Deze vervolgavond biedt de mogelijkheid om vragen te 

stellen. Ook gaan we verder met elkaar in gesprek over dit gevoelige onderwerp 

waar bijna iedereen in zijn of haar omgeving mee te maken krijgt. Ieder die zijn 

of haar ervaringen wil delen, die vragen heeft of hiervan wil leren, is welkom. 
 

Begeleiding: ds. Eveline Struijk-Boers en pastor Annet Zoet 

Datum: dinsdag 3 december om 20.00 uur 

Locatie: Kerkelijk centrum “De Huve”, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen 

Opgave bij: pastor Annet Zoet, ℡ 06-27124695, � annettezoet@gmail.com 
 

 

BURKINA FASO: ZANDMANNETJES NAAR SCHOOL! 
 

n het straatarme, West-Afrikaanse land Burkina Faso heerst goudkoorts, 

want goudmijnen vormen eigenlijk het enige kapitaal dat het land heeft. “Het 

is het op drie na armste land ter wereld en dat zegt denk ik al genoeg,” zegt 

Ingrid Schouten van de Stichting One4You.”Alles wat je bij armoede kunt 

bedenken, is daar te vinden.” 

In 600 goudmijnen zoeken tienduizenden mensen in erbarmelijke, 

vaak levensgevaarlijke omstandigheden naar het kostbare metaal: 

“Ze maken diepe, smalle schachten, vaak wel 40 meter diep. Alleen 

kleine, slanke mensen kunnen erin, dus dat zijn meestal kinderen,” 

legt Ingrid Schouten uit. “De kinderen houden zich vast aan de 

wanden van de schacht en gaan zonder enige bescherming naar 

beneden om steen te hakken.” Het mag duidelijk zijn dat het levensgevaarlijke 

omstandigheden zijn, zeker voor de naar schatting 20.000 kinderen oftewel: 

zandmannetjes: “Er dreigt altijd instortingsgevaar en zuurstofgebrek, maar ook 

het stof is natuurlijk desastreus voor de gezondheid.” 

Een vak leren 

Ingrid Schouten is diep geraakt door de situatie: “Het is verschrikkelijk dat 

gezinnen hier hun geluk proberen te vinden. Ze worden gedreven door de 

armoede, maar belanden in een uitzichtloze situatie.” De kinderen werken dag 
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in, dag uit in de mijnen. ‘School’ is ver weg. Voor bijna driekwart van de 
kinderen die klaar zijn met de basisschool is geen plaats op de middelbare school. 
Veel ouders zien daarom ook het nut van de basisschool niet in. 
De Adventsactie wil helpen 

In het dorpje Namsigui willen we de bouw van een middelbare school 
ondersteunen, zodat de kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en een vak 
kunnen leren: “Namsigui ligt centraal in de regio. Tot en met hun vierde 
studiejaar kunnen de leerlingen van de nieuwe middelbare school bij hun ouders 
blijven wonen, in de beschermde omgeving van hun dorp,” legt Ingrid Schouten 
uit. “Veel kinderen die naar de middelbare school gaan in de stad, belanden 
namelijk uiteindelijk op straat.”  
Na deze eerste vier jaar vindt een tussenexamen plaats. Daarna kunnen de 
jongeren kiezen of ze een beroepsopleiding willen volgen of dat ze nog drie jaar 
lyceum volgen ter voorbereiding op een studie aan de universiteit. De jongeren 
zijn dan inmiddels oud genoeg om naar de stad te verhuizen.  
Project 

De bouw van een school is een groot, kostbaar project. Daarom wil Adventsactie 
het project gedurende drie jaar ondersteunen. In totaal is er € 85.000,00 nodig. 
Adventsactie wil dit jaar € 30.000,- bijdragen.  
De Stuurgroep Diaconie Parochie St Paulus heeft dit project voor 2013 gekozen. 
Pastor Simon Nagelmaeker, aandachtsveld Diaconie 
 

 

WEEKENDWACHT 
 

e Weekendwacht, bestemd voor pastorale nood en ziekenzalving, is 
bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur). 

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht. 
 

 

 

 

 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

25 – 26 oktober H. de Jong 06-12379793 

1 – 4 november A. Zoet 06-27124695 

8 – 11 november H. de Jong 06-12379793 

15 – 18 november H. de Jong 06-12379793 

22 – 25 november K. Donders 06-28302101 

29 nov. – 2 december S. Nagelmaeker 06-53553557 

6 – 9 december A. Zoet 06-27124695 

13 – 16 december K. Donders 06-28302101 
 
 
 
 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen.  

 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

23 september € 80,60 Vredesweekcollecte 
29 september € 121,92 Pax Christi (deurcollecte na oecumenische dienst) 

D 
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6 oktober € 93,55 Wereldmissiedag voor de kinderen (Missio) 
 

 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE 
 

ijdens Sam’s kledinginzamelactie in Neede op zaterdag 5 

oktober voor Cordaid Mensen in Nood is 320 kg aan goede 

gebruikte kleding en schoeisel ingezameld. 
 

Hartelijk dank aan iedereen die spullen heeft gebracht voor dit goede doel. 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 26 oktober 19.00 uur T. Konniger en S. van Vugt 

Zaterdag 2 november 19.00 uur L. Stokkers en D. Konniger 

Zaterdag 9 november 19.00 uur T. Konniger en S. van Vugt 

Zaterdag 16 november 19.00 uur D. Konniger en L. Stokkers 

Zondag 24 november 10.30 uur T. Konniger en S. van Vugt 

Zondag 1 december 9.00 uur D. Konniger en L. Stokkers 

Zaterdag 21 december 19.00 uur L. Stokkers en S. van Vugt 

Dinsdag 24 december 20.30 uur L. Stokkers en S. van Vugt 

Woensdag 25 december 10.30 uur D. Konniger en T. Konniger 
 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een 

vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: ℡ 0545-294641 b.g.g. 

06-20994297.  
 

 

KERSTMIDDAG SENIORENSOOS 
 

e werkgroep organiseert ook dit jaar een kerstmiddag op donderdag 19 

december om 14.00 uur in het Achterhuis. 

We beginnen de middag met een kleine dienst die geheel in het teken 

staat van Kerst. Verder zorgen u en wij ervoor dat het een gezellige 

middag wordt onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wij vragen voor deze middag een bijdrage van de leden € 10,- en van 
de niet-soosleden € 15,-. Deze middag is ongeveer 18.30 uur afgelopen. 
Graag opgave vóór 13 december bij: Willy Klein Nijenhuis ℡ 292177. 

Graag tot donderdag 19 december in het Achterhuis. 

Werkgroep seniorensoos 
 

 

KINDER KERST VIERING 
 

este jongens en meisjes, 

Het is weer bijna Kerstmis. We vieren dan de geboorte van het kindje Jezus. 

Als er een kindje geboren wordt, is het feest. 

Op 24 december om 17.00u willen we in de kerk ook de geboorte van Jezus 

vieren. We zouden het leuk vinden als jullie ook komen. 

Je mag zelf een lichtje maken van bijv. een elektrisch waxinelichtje of lampion 

(geen echt waxinelichtje). Als je het leuk vindt kun je deze leuk versieren door er 
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met papier een ster omheen te knutselen. De kerk zal dan versierd zijn met heel 
veel lichtjes zodat het nog feestelijker wordt. 
Ook gaan we veel zingen en luisteren naar het kerstverhaal. 

 

Als we zingen is het ook fijn als er een koortje is. Vind je het leuk 
om met de kerstviering te zingen in het koortje, geef dat dan door 
aan Trudy Wibier (℡ 294235) of kom naar de repetitie op 10 en 17 
december van 18.30 tot 19.00u. 
We hopen dat jullie allemaal komen zodat we er een mooi feest van 
kunnen maken. 

Trudy Wibier, Sandra Niemeijer, Miranda Eggink en Simone Meijerink 
 
 

 

 

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

 
 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

e Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot 

nadenken aanzet, onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De 
spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een 
uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De 
kalender kost € 6,50 en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). 
U kunt de kalender bestellen bij: 
Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede, ℡ 0545-291637 
 

 

 

█████████████ GELEZEN █████████████ 
 

 

 

 

 

GEDACHTE BIJ ALLERZIELEN 
 

Je bent nu aan de overkant, waar “ruimte is voor velen” (Joh.14,2). 
Geboren ben je nu, voorgoed voor ’t eeuwig leven, 
voltooid en thuisgebracht door onze God en Heer. 

En toch, je bent niet ver van ons vandaan: 
want echte liefde kan niet sterven, 

niet weggenomen worden van die elkaar zo minden. 
Zij wordt alleen gekeerd in nieuwe kracht van leven, 
in nieuw aanwezig-zijn, met ons op onze pelgrimstocht. 

Zo ben je dan, van aan de overkant, 
bestemd om mee te delen van Jezus’ Geest 

in leven en in sterven. 
A. De Cooman, sdb. 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 

 Nieuwstad 12 ℡ 0544-464663 

 7141 BD  Groenlo � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: 

Pastoor H.A.M. de Jong 

 Kloostersteeg 7 ℡ 06-123 797 93  

 7141 BB  Groenlo � pastoordejong@stpaulusparochie.nl 

Karel Donders (kapelaan)  

 Grotestraat 88a ℡ 06-283 021 01 

 7151 BE  Eibergen � donders.paulusparochie@gmail.com  

Simon Nagelmaeker (pastoraal werker) 

 Ververij 4 ℡ 06-535 535 57  

 7151 KN  Eibergen � simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl  

Annet Zoet (pastoraal werker)  

 Scholtenhagenweg 42-42 ℡ 06-271 246 95 

 7481 VP  Haaksbergen � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

 

Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ℡ 06-24855201 

 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 

Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhofstraat 3 ℡ 0545-293810 

Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 

Budgethouder Daniël Mol Verwoldseweg 12 

   7245 AH  Laren ℡ 06-22852326 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Kerstbinding 27 november 9 – 13 december 
 

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per 

e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
 

Voor slechtzienden is een Groot Letter 

Binding beschikbaar. U kunt deze 

aanvragen via het locatiesecretariaat 

(℡  0545-286835). 
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BEZINNEND OP WEG NAAR KERST(MIS) 
 

Het kind van de hoop 

wordt steeds weer geboren 

uit mensen, 

God; wat een wonder! 

 
Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen 
gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te geven.  
Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te 
verdiepen. 
  

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent, van 1 december tot 
en met 6 januari, willen wij: ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse 
gemeente Eibergen-Rekken en Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie 
HH Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail 
elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.  
  

Bent u geïnteresseerd?  
Opgave bij Freek ten Berge; voorzitter Raad van Kerken Eibergen-Rekken: 
� raadvkerkeneibergenrekken@gmail.com. 
 

Bent u niet in het bezit van een computer en/of e-mailadres? Dan kunt u 

misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil 

ontvangen en uitprinten. 
 

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het e-mailadres 
waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen. 
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen! 
 

Een hartelijke en inspirerende groet van  

ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Donderdag : 9.30 - 11.30 uur 
℡  0545-286835  Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur 
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 
�  www.stpaulusparochie.nl 
 

Rabobank 13.56.00.065 (algemeen) 13.56.03.005 (Actie Kerkbalans) 
BIC: RABONL2U IBAN: NL31RABO0135600065 IBAN: NL94RABO0135603005 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 
 


