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HOOGFEEST VAN KERSTMIS (25 DECEMBER) 
JESAJA 52, 7-10; HEBREEËN 1, 1-6, JOHANNES 1, 1-18 

 

iet voor niets vieren we Kerstmis in deze tijd 

van het jaar. Voor het ontstaan van het 

christendom, werd door onze verre, verre 

voorouders in de donkerste tijd van het jaar een 

lichtfeest gevierd, om de terugkeer van de zon te 

vieren. Toen het christendom een gevestigde 

godsdienst werd, was het vanzelfsprekend om op 

dit licht- of zonnewendefeest het feest van 

Christus’ Geboorte te vieren. Voor ons christenen 

is Hij het Licht dat alle duisternis overwint. “Hij is 

het ware Licht, dat iedere mens verlicht” getuigt 

Johannes in het evangelie dat op kerstochtend 

wordt gelezen. 

Jezus vertelde over God die liefde en licht is. Hij 

bracht dit licht heel direct aan mensen die zich 

somber en doods voelden. Hij deed dat heel direct: 

door zieken te genezen, bedroefden te troosten en 

wanhopige mensen met hoop en geloof te 

vervullen. Hij deed dit zo aanstekelijk dat zijn 

volgelingen dit ook gingen doen. Ze vertelden over 

Jezus die het Licht der wereld is, en brachten het 

licht in de praktijk. In Jezus’ naam zagen ze om 

naar mensen, stichtten ze vrede en verbondenheid 

en brachten ze geloof en troost. Mensen die door 

het licht geraakt waren, gingen zelf van het licht 

getuigen. Degenen die Jezus als Zoon van God 

herkenden en aannamen, kregen het vermogen 

kinderen te worden van God. 

N 
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Hier ligt de betekenis van Kerstmis: Christus is voor ons geboren, Gods zoon is 
in de wereld gekomen. Hij kwam ons bevrijden van zonde en duisternis, van alles 
wat doods is. Hij bracht een boodschap van licht en leven. En ieder die zijn 
boodschap aanvaardt, mag zichzelf kind van God noemen, mag weten dat God 
van hem of haar houdt. Kerstmis vertelt ons niet alleen dat Jezus de Zoon van 
God is, de beloofde Messias. God gaat wonen op aarde, God wil in ons wonen. 
God geeft licht en leven, aan ieder van ons. En wij geven dat licht en leven door 
aan elkaar. Door voor elkaar licht te betekenen verlichten we ook het donker in 
onszelf. Door voor elkaar vrede en verbondenheid te realiseren brengen we de 
wereld tot meer vrede, gaan we onrecht en geweld tegen. Wanneer wij de 
boodschap van Jezus uitdragen, wordt Hij geboren in ons leven. Zo getuigen we 
op dit grote feest van hoop en vrede. Zo blijft God levend in ons midden, in onze 
wereld.  
Zalig Kerstmis! 

Pastoor H. A.M. de Jong 
 

 
 
 

 

████████ 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 Annet Zoet 

WD = Woorddienst    FB = Em. Pastoor F. Bomers C.M. 

GKV = Gezinskerstviering    WW = Dominee W. Weersma 

 

Weekend van 14 en 15 dec.: 3e Zondag van de Advent 

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. 

 20.00 uur Presentatie beleidsplan 2013-2017 parochie St. Paulus 
door het parochiebestuur en pastoresteam (zie ook de 
uitnodiging in de bijlage bij deze Kerstbinding). 

Vr. 20 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

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

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 14 dec. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 15 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 17 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 21 en 22 dec.: 4e Zondag van de Advent 

Za. 21 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 
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Di. 24 dec.  Kerstavond 

 17.00 uur Kindergebedsviering. Voorganger is pastor S. Nagel-

maeker. Zie blz. 12 voor meer informatie. 

  Er is een 2e collecte voor de Adventsactie (zie blz. 8). 

 20.30 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de Adventsactie (zie blz. 8). 

Wo. 25 dec.  Eerste Kerstdag 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-

koor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Adventsactie (zie blz. 8). 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 21 dec.     17.30 uur EU – KD 

Zo. 22 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

 Eibergen 10.30 uur EU – HdJ  

Di. 24 dec. Eibergen 18.30 uur GKV – AZ  17.00 uur GKV – AZ  

 Rietmolen 18.30 uur GKV – Werkgroep 19.00 uur EU – HdJ  

 Rietmolen 20.30 uur WCV – SN 23.00 uur EU – HdJ 

 Eibergen 22.30 uur EU – KD 

Wo. 25 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

 Eibergen 10.30 uur WCV – SN 

Do. 26 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

 Eibergen 10.30 uur EU – KD  

 

Weekend van 28 en 29 dec.: Feest van de H. Familie 

Za. 28 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Di. 31 dec.  Oudejaarsavond 

 19.00 uur Woorddienst met zang van het Dames- en Herenkoor, 

verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Zo. 29 dec.     10.30 uur EU – FB  

Di. 31 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  17.30 uur WD – AZ  

Wo. 1 jan.      Maria Moeder Gods 10.30 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 4 en 5 jan.: Openbaring des Heren 

Zo. 5 jan. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 8 jan. 20.00 uur Redactievergadering voor de Januaribinding. 

  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 

van het locatiesecretariaat. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 4 jan. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  17.30 uur EU – KD 

Zo. 5 jan. Eibergen 10.30 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD  

Di. 7 jan. Eibergen 9.00 uur EU – KD 
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Weekend van 11 en 12 jan.: Doop van de Heer 

Zo. 12 jan. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Do. 16 jan. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 11 jan. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 12 jan. Rietmolen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 14 jan. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 18 en 19 jan.: 2e Zondag door het jaar 

Zo. 19 jan. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 18 jan. Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  17.30 uur EU – KD 

Zo. 19 jan. Eibergen 10.00 uur Oec. dienst – WW  10.30 uur EU – KD 

Di. 21 jan. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 26 jan. 10.00 uur Oecumenische dienst in het kader van de Gebedsweek 
voor de eenheid van de christenen. Voorgangers zijn 
pastor A. Zoet en ds. J. Lieftink. Het koor Jubilate zingt. 

Vr. 30 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer R. Reinders (PKN). 
Za. 1 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason. Voorganger is pastor A. Zoet. In deze viering 
stellen de kinderen uit Neede en Rietmolen zich voor die 
zich voorbereiden op de Eerste H. Communie. 

Wo. 5 febr. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Do. 6 febr.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 

 

 

 

 

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

Overleden: 
16-10 Dhr. C.J.M. Groothuis, verpleeghuis Hengelo, 75 jaar 
25-10 Dhr. P.M.L. Mooten, Hofmaat 36, 100 jaar 
12-11 Mevr. M.J.H. Bemthuis-Leferink, Henry Dunantweg 112, 44 jaar 
18-11 Mevr. G.M. Sanders-Obdeijn, Dennenweg 2, 79 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. L.H. Ketting, Blikplein 7 naar Schoolstraat 1-6 
Mevr. C. Luttikholt en Ilse, Sav. Lohmanstraat 30 naar Azaleastraat 17 
 

Vertrokken: 
Fam. B. ter Brugge, Lijsterstraat 43 naar Hengelo 
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██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 

 

 

TERUGBLIK OP DE ‘DAG VAN HET LICHT’ 
 

ie laatste snik’, een nogal indringende en confronterende 

uitspraak op de uitnodiging voor de Dag van het Licht op 12 

november j.l. in de Molenberg te Groenlo. Voelen mensen zich 

hierdoor aangesproken of wekt deze juist weerstand op? 

Pastor Dick Juijn uit Velp koos deze titel voor zijn inleiding omdat  

hij in zijn werk, maar ook privé, heeft ervaren dat het einde van een 

mensenleven - de laatste snik - een indringend persoonlijk gebeuren is dat met 

geen ander is te vergelijken. 

Voor de één is het leven voltooid en is alles gezegd wat gezegd moest worden, 

voor de ander is het afscheid zo moeilijk dat er geen woorden voor te vinden zijn. 

Je kunt bewust afscheid nemen, maar het is ook een menselijke reactie het 

afscheid te vermijden, doen alsof de laatste snik nog ver weg is. Je zult er maar 

voor staan! 

Soms ook valt er weinig te zeggen, wanneer een baby te vroeg wordt geboren en 

ondanks intensieve zorg het niet redt en in de armen van de moeder sterft. 

Of kàn er niets besproken worden, wanneer de verhouding vertroebeld is, omdat 

een zoon van zijn vader nooit heeft gehoord: ‘Ik ben trots op je’. Maar dan blijkt 

de gezindheid toch zo sterk te zijn dat, wanneer de vader stervende is, de zoon 

wat onwennig over het gezicht van zijn vader strijkt terwijl hij fluistert: ‘Pap, ik 

hou toch van je, ik ben toch trots op je’. Afscheid nemen van een geliefde hoeft 

niet gepaard te gaan met veel woorden, de liefde kan zo sterk zijn dat woorden 

overbodig zijn, dat de genegenheid spreekt uit een stilzwijgende, vertrouwelijke 

omgang met elkaar. 

Dick Juijn onderbrak zijn inleiding een paar keer met rustgevende muziek en 

eindigde met de opmerking dat een stervensproces vaak mensen laat zien die in 

hun kwetsbaarheid een ongekende kracht uitstralen, waardoor hij het als een 

voorrecht ervaart dit te mogen meemaken. 

In kleine groepen werd daarna doorgepraat over het onderwerp en konden 

persoonlijke ervaringen gedeeld worden, waarbij het goed voelde wanneer er 

mensen zijn die naar jouw verhaal willen luisteren, die met aandacht aanwezig 

zijn zodat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen en je rugzak met verdriet even 

neer kunt zetten. Dat is heilzaam voor de mens die moet leven met het verlies 

van een geliefde. 
 

Heilzaam en bemoedigend werd ook de dag in zijn geheel ervaren door de 

ongeveer 40 bezoekers, pastores en werkgroepleden, die met warme woorden 

welkom werden geheten, waar in de Kormelinckzaal een sprekend symbolisch 

bloemstuk stond opgesteld en waar veel waxinelichtjes de gehele dag bleven 

branden en die een bijzondere sfeer verspreidden.  

Het middagprogramma werd gevuld met een vraag- en antwoordspel, waarbij 

treffende opmerkingen geplaatst werden die veel herkenning en wederzijds 

begrip opleverden. 

‘D 
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In de afsluitende viering waarin het accent lag op de troost, die mensen van God, 
de grote Trooster én van mensen mogen verwachten; waarin ruimte was voor 
soms ontroerende voorbeden die uit de groepen naar voren werden gebracht en 
waar mooie pianomuziek stille momenten vulde. 
 

Het was een inspirerende dag, zowel voor de deelnemers alsook voor de 
organiserende werkgroep ‘Omgaan met Verlies’, er was respect voor de 
rouwende mens die zijn/haar verhaal wilde delen met anderen, waardoor er een 
eindje met elkaar werd opgelopen, waarbij mensen elkaars tochtgenoten wilden 
zijn op de weg die gegaan moet worden en dat voelde goed! 

Namens de Werkgroep ‘Omgaan met Verlies’ 

Ineke Nijland 
 

 

AANMELDEN KAN NOG: BEZINNEND OP WEG NAAR KERST 
 

inds 1 december reiken wij, ds. Eveline Struijk (predikant van de prot. 
gemeente Eibergen-Rekken) en Marga Peters (pastoraal werkster van de 

parochie HH Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie), 
belangstellenden elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst 
aan per e-mail. 
Wij gaan hier mee door t/m maandag 6 januari 2014 (Drie Koningen). U kunt 
nog steeds deelnemen aan dit oecumenische initiatief. 
Opgave bij Freek ten Berge; voorzitter Raad van Kerken Eibergen-Rekken: 
� raadvkerkeneibergenrekken@gmail.com. Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen 
naam en adres door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen 
sturen. 
Een hartelijke en inspirerende groet van  
ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters 
 

 

15 DECEMBER: KERSTCONCERT C.K. JUBILATE 
 

p zondagmiddag 15 december a.s., geeft het Christelijk Koor Jubilate 
Neede, onder leiding van dirigent Jaap Vonk, haar jaarlijkse kerstconcert in 

de Grote Kerk te Neede. 
Het begint om 16.00 uur, de toegang is vrij en aan de uitgang 
wordt een vrije gift gevraagd. 
Medewerking wordt verleend door de CMV Accoord, dirigent 
Henk-Jan Radstaak, de Needse sopraan Annie Wevers en 
pianist Hans van der Werf, Enschede. 
Uitgevoerd worden o.a.: ‘Laudate Dominum’ van W.A. Mozart 
en enkele delen uit de Weihnachtskantate ‘Der Stern von 
Bethlehem’ van Josef Gabriël Rheinberger. 
 

Het belooft weer een sfeervol concert te worden. 
Naast koorzang en instrumentale invulling is er ruimte voor samenzang van 
kerstliederen. Het concert wordt gezamenlijk afgesloten met het traditionele 
kerstlied ‘Ere zij God’. 
 

S 

O 
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21 DECEMBER: VOLKSKERSTZANG IN DE GROTE KERK 
 

aterdagavond 21 december begint om 19.00 uur in de Grote Kerk te Neede 

de jaarlijkse Volkskerstzang, georganiseerd door de gezamenlijke kerken. 

Samen zingen we de bekende kerstliederen zingen. 

De samenzang zal ondersteund worden door het orgel (organist: 

dhr. Koier) en Crescendo. Crescendo zal ook alleen optreden met 

een aantal kerstnummers. Verder is er solozang van Lisanne Alink. 

Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerstpakkettenactie! 

Komt allen! 

De voorbereidingsgroep volkskerstzang. 
 
 
 

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

 

 
 
 

ST. MAARTENSPRIJS 2013 VAN DE PAROCHIE ST. PAULUS 
 

e prijs van € 150,- werd ter beschikking gesteld door Stichting Novum. Zij 
helpen diaconale projecten en daarbij hebben activiteiten met en voor 

jongeren een streepje voor. De prijs werd voor de 6e maal uitgereikt.  
 

Het koor Makiko is een kinderkoor van de locatie St. Mattheus te Eibergen. Ze 

zetten zich in voor het Filippijnenproject waar pastor Nagelmaeker zich voor 

inzet. Naast het verzorgen van goede vieringen is dat diaconale een belangrijk 

aspect van Makiko. Dan verbind je je zang met actie voor een echt goed doel.  

De stuurgroep diaconie zag daarin voldoende argumenten om Makiko de prijs te 

gunnen. Ze mogen er een gezellig feestje van gaan bouwen. Proficiat!! 

Pastor Simon Nagelmaeker 
 

 

 

 
 

KERSTPAKKETTENACTIE 2013 
 

e zijn in de laatste maand van het jaar gekomen. We hebben kunnen 

genieten van de herfstmaanden met zijn prachtige kleuren, paddenstoelen 

in het bos, wind en onstuimige wolken.  

We naderen de winter. Misschien is er al sneeuw gevallen als u dit leest. De 

voorbereidingen voor de Kerstactie 2013 zijn al vroeg in september begonnen. 

Onze opdracht is omzien naar de naaste. 

Er is inmiddels veel werk verzet. Er zijn afspraken met de supermarkten 

gemaakt voor de inhoud van de pakketten. Het vervoer is geregeld en ook de 

locaties, waar ze straks afgehaald kunnen worden, zijn besproken. 

Het is elk jaar weer spannend of de kosten gedekt worden door de giften. We 

verwachten dit jaar meer aanmeldingen dan vorig jaar. Toen waren er 298 

aanvragen voor heel Berkelland. Daarom doen wij een beroep op u om de 

Z 

D 

W 
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Kerstactie extra te bedenken. Wellicht heeft u al gegeven tijdens de extra 
collecte in de kerk. Een gift per bank mag ook: banknummer 1356.53.347 t.n.v. 
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. 

Heel hartelijk dank, namens alle afgevaardigden van de Kerken in de 

gemeente Berkelland 

Meer informatie: www.kerstactieberkelland.nl  
 

 

DE ADVENTSACTIE 2013 GAAT VOOR 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 
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 

I 
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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 

13 – 16 december K. Donders 06-28302101 

20 – 23 december K. Donders 06-28302101 

24 – 26 december A. Zoet 06-27124695 

27 – 30 december H. de Jong 06-12379793 

3 – 6 januari K. Donders 06-28302101 

10 – 13 januari H. de Jong 06-12379793 

17 – 20 januari A. Zoet 06-27124695 

24 – 27 januari K. Donders 06-28302101 

31 januari – 3 februari H. de Jong 06-12379793 
 
 
 
 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 

keuze contact opnemen.  

 
 
 

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

 

 

 

 

TERUGBLIK OP DE CAECILIAVIERING 
 

p 24 november, Christus Koning, was de jaarlijkse Caeciliaviering. Het 

thema van deze viering was “Een kerk is meer dan stenen”. 

In zijn openingswoord sprak voorzitter Gerhard ten Voorde zijn waardering uit 

voor het werk van de vrijwilligers. Ze vormen de bouwstenen van de parochie. 

Mensen maken de kerk levend, geven de kerk inhoud, want anders heb je alleen 

maar een hoop stenen, een leeg gebouw. 

In de Paulusparochie zullen er veranderingen  doorgevoerd worden. Het 

parochiebestuur en pastoresteam hebben in de afgelopen periode een beleidsplan 

geschreven. Hierin  worden de plannen  voor de toekomst uiteen gezet. Bij deze 

Binding ontvangt u een folder over het nieuwe beleidsplan 2013-2017 en een 

uitnodiging voor de parochieavond over het beleidsplan op donderdag 19 

december. 

Aan het slot van de viering werden vrijwilligers bedankt die een taak hebben 

neergelegd, nieuwe vrijwilligers verwelkomd en een groot aantal koorjubilarissen 

gehuldigd. 
 

In het afgelopen jaar hebben de volgende vrijwilligers een taak neergelegd: 

Ziekenbezoekgroep: Gre Dutmer 

D 
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Koffie schenken: Agnes Arkink 
Klussengroep: Hans Bonnet 
Wijk 3: Ida Asschert 
Wijk 6: Liny Tijdhof 
Acolieten: Esmee Screever, Melanie Redeker en Lyn Stokkers 
Eerste Communie: Petra te Wieske 
Koor Diapason: Lara Bomer, Noelle Haarman, Belen ten Hoopen, Femke 
Hogeweg en Jan Stoer 
 

Gelukkig konden we ook enkele vrijwilligers verwelkomen: 
Herenkoor: Theo Rietman 
Vormselwerkgroep St. Paulus: Berry Brockötter 
Missiezelatrices: Adele Jansen 
Wijk 6: Annie Haarman 
PCI St. Paulus: Bertus Mol 
 

De volgende koorleden vierden een jubileum: 
Diapason: 25 jaar lid: Carla Slotboom-Thuinte en Frans Orriëns 
Herenkoor: 12½ jaar lid: Gerard Emaus en Herman Heming;  25 jaar lid: Jan 
Groot Kormelink, Gerrit Ras en Gerhard ten Voorde 
Dameskoor: 25 jaar lid: Marietje Thuinte-ten Hagen;  40 jaar lid: Annie 
Lammersen-Heutinck en Minnie Bomers-Slütter;  50 jaar lid: Marietje Bauhuis-
Kormelink 
 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2012 
 
 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2012 2012 2011 

LASTEN   

Personeelskosten 35.294,- 51.335,- 41.906,- 
   (pastores, dirigenten, organist) 
Kosten onroerend goed 31.632,- 28.985,- 31.348,- 
   (gebouwen, kerkhof, energie, 
    verzekeringen, afschrijving, onderhoud)    
Rente en lasten en schulden 435,- 200,- 191,- 
Kosten eredienst 5.864,- 6.150,- 4.412,- 
   (altaarbenodigdheden, misboekjes)    
Kosten pastoraal 2.075,- 5.300,- 1.282,- 
   (werkgroepen, Binding, cursussen)    
Bijdragen (Bisdom) 10.463,- 10.463,- 10.514,- 
Afdrachten collectes voor derden 3.000,- 4.500,- 2.813,- 
Beheerskosten 6.358,- 3.485,- 4.403,- 
   (bestuur, administratie, telefoon, 
    abonnementen) 
 --------------- --------------- --------------- 
Totaal 95.121,- 110.418,- 96.896,- 
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 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2012 2012 2011 

BATEN 

Bijdragen parochianen 69.461,- 70.475,- 70.921,- 

   (kerkbijdrage incl. continuïteitsbijdrage, 

    collectes, intenties, rouw-, trouw- en 

    jubileumvieringen) 

Collectes voor derden 3.000,- 4.500,- 2.813,- 

Opbrengsten uit bezittingen en belegg. 6.578,- 13.650,- 9.531,- 

Begraafplaats baten 3.050,- 

Incidentele baten 125,-  3.000,- 

Nadelig saldo 12.907,- 21.793,- 10.604,- 

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

Totaal 95.121,- 110.418,- 96.896,- 
 

Het resultaat over 2012 is minder negatief uitgevallen dan begroot. 

Het verlies over 2012 is mede veroorzaakt door de gemaakte onderhoudskosten 

om de pastorie te kunnen verhuren. Verder zijn de energiekosten in 2012 hoger 

uitgevallen en de rente-inkomsten gedaald. 

Namens de locatieraad Neede, 

Daniël Mol, budgethouder 
 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

19 oktober € 78,35 Wereldmissiedag 

2 november € 150,70 Katholieke vereniging oecumene 
16 november € 99,35 Voor noodhulp aan de slachtoffers van de typhoon op 

de Filippijnen (giro 555) 

24 november € 191,10 Projecten op het eiland Jamolig op de Filippijnen. 
   Dit bedrag wordt door de locatie tot € 500,- 

aangevuld. 
 

 

RESULTAAT EIERACTIE  
 

n het weekend van 9/10 november werd in St. Paulus een eieractie 

gehouden voor de cliënten van de Voedselbank. 

In Neede werden 186 eieren opgehaald en werd € 59,45 aan geld 
ingezameld. In de hele parochie St. Paulus werden totaal 654 eieren ingezameld 

en € 530,85 aan geld. 
Hartelijk dank aan alle gevers. 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

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 

I 
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Zondag 12 januari 10.30 uur T. Konniger en S. van Vugt 
Zondag 19 januari 9.00 uur D. Konniger en T. Konniger 
Zaterdag 8 februari 19.00 uur S. van Vugt en D. Konniger 
Zondag 16 februari 9.00 uur T. Konniger en S. van Vugt 
Zondag 9 maart 10.30 uur T. Konniger en D. Konniger 
Zaterdag 15 maart 19.00 uur S. van Vugt 
 

Bij deze willen wij Lynn Stokkers bedanken voor haar inzet en wij wensen haar 
veel succes in haar verdere toekomst. 
 

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.  
 

 

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 
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 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 █████████ 
 

 
 

GELOVEN IN TIJDEN VAN KERKSLUITING 
 

ardinaal W. Eijk heeft naar aanleiding van het aantal kerksluitingen een 
brief doen uitgaan met als onderwerp “Geloven in tijden van kerksluiting”. 

In 2012 is het kerkbezoek in dat ene jaar met maar liefst 9 % gedaald. Die trend 
zet door en dat betekent dat de ontkerkelijking niet alleen betrekking heeft op 
het aantal gelovigen maar ook op het aantal kerkgebouwen, zo constateert de 
kardinaal. Hij vervolgt: “Het is niet de aartsbisschop die besluit welke kerk-
gebouwen dicht gaan maar parochiebesturen maken – met pijn in het hart - 
geheel zelfstandig de afweging of een kerkgebouw gesloten moet worden”. De 
kardinaal legt in zijn brief uit dat in het koste wat het kost aan gebouwen vast 

B 
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houden niet onze redding ligt, dat we steun moeten zoeken bij de Heer en bij 

elkaar. Dat we ons geloof niet moeten opgeven, maar doorgeven, dat we niet 

moeten ophouden maar vasthouden. Solidariteit gaat over de grenzen van de 

locale geloofsgemeenschap heen. Wanneer een kerkgebouw moet sluiten 

vanwege o.a. het geringe aantal kerkbezoekers, de ontoereikende financiële 

middelen, het afnemende aantal vrijwilligers, de hoge onderhoudskosten, dan 

“moet het gemeenschapsgevoel verder reiken dan de directe nabijheid”. Dat 

betekent dan je thuis gaan voelen in de grotere parochie, misschien wel in dat 

andere kerkgebouw; met een welkom en openheid naar elkaar toe van twee 

kanten. 
 

U vindt de brief van de kardinaal op de website van het Aartsbisdom: 

http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Geloof-in-tijden-van-kerksluiting.aspx 
 

 
 
 

 

 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 
 

PARTICIPATIE ALS PRIKKEL VOOR ONSZELF 
 

teeds meer jonge mensen krijgen er mee te maken. Ze kunnen domweg geen 

vaste aanstelling bemachtigen. En dan heb je, tussen twee flutbaantjes in, 

maar zo met een periode te maken dat er geen inkomsten zijn en dat de schulden 

oplopen. Het is om moedeloos van te worden, voor de betrokkenen het meest, 

daarnaast voor de omgeving (familie, vrienden) en ook als diaconie wanneer je 

met deze mensen te maken krijgt. 
 

De registratie van de Voedselbank laat zien dat veel mensen, oud en jong, bij 

berekening van hun inkomsten letterlijk onder nul uitkomen. Het is pijnlijk dat 

er veel te veel jonge mensen zijn die niet de kans krijgen aan hun toekomst te 

werken. Velen van hen moeten de broekriem aanhalen en leren niet zelfstandig 

de baten te verzorgen in hun huishoudboekje. 
 

Maar dat is niet het enige. Er is veel meer. Er zijn steeds meer mensen die 

onverzekerd rondlopen. Zij kiezen ervoor om op die manier een beetje geld uit te 

sparen. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Een levenslange hoge premie en 

hoge schulden. Meer en meer mensen zien zich genoodzaakt als de boel 

vastloopt, vaak met schaamte, een beroep te doen op de schaarse middelen van 

de diaconieën. Ik zou een generaal pardon willen bepleiten bij de 

ziektekostenverzekeraars. Dat levert meer op dan het jarenlang nazitten van 

mensen die hun premies niet betalen. 
 

En ik zou speciale aandacht willen voor mensen die kortlopend in detentie 

geraken en daardoor als dakloze hun daklozenuitkering kwijtraken. Je komt 

weer onderaan de wachtlijst voor re-integratieprojecten, je begeleidwonenplek 

vervalt, je moet de eerste zes weken zien te leven van 60 euro. Zou ook hier een 

generaal pardon niet op zijn plaats zijn? De gevolgen van kortlopende detentie 

worden onderschat en je zit als dakloze al gauw voor een paar boetes. 
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Overheden zijn vaak grenzeloos optimistisch over de zelfredzaamheid van 
mensen. Ik hoef het woord participatiemaatschappij maar te noemen. Maar hoe 
kan je participeren als je geen kansen krijgt? Als men uit de schuldsanering 
komt, blijkt vaak dat mensen helemaal niet in staat zijn hun financiën te 
beheren. Als je jong bent en nooit de kans krijgt om je te ontwikkelen in een 
vaste baan, blijf je bezig de eindjes van je leven aan elkaar te knopen. 
 

Laten we het woord ‘participatie’ niet gebruiken voor de mensen die geen 
kansen krijgen om deel te nemen aan het volle leven, maar als opdracht voor 
bestuurders en voor onszelf om andere mensen daadwerkelijk in de gelegenheid 
te stellen om volop mee te doen. 
Uit: Column in Oecumenisch Bulletin, herfst 2013 
 

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

Bord aan kerkdeur: 'Wees de kerst-stormloop voor, kom deze zondag' 
 

Een oude vrek werd ten langen leste naar zijn hemelse woning geroepen en klopte aan 

bij de hemelpoort. Petrus begroette hem met gepaste plechtigheid en begeleidde hem 

naar zijn nieuwe woning. Ze liepen langs tal van elegante herenhuizen en kwamen 

tenslotte aan het eind van de straat bij een vervallen krot. Geschokt zei de vrek: 

'Waarom word ik met zo'n bouwval afgescheept, terwijl andere lui fraaie villa's 

hebben?' Tja, antwoordde Petrus, 'we hebben er het beste van proberen te maken met 

het geld dat u ons gezonden heeft.' 
 

Stof op uw bijbel is geen teken dat het een saai boek is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPGAVE INTENTIES VOOR KERSTMIS 2013 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

voor de volgende viering(en):                                   (aankruisen wat van toepassing is) 
 

 � Dinsdag 24 december 17.00 uur (Kerstavond) 
  Kindergebedsviering, pastor S. Nagelmaeker 
 

 � Dinsdag 24 december 20.30 uur (Kerstavond) 
  Eucharistieviering, koor Diapason, kapelaan K. Donders 
   
 � Woensdag 25 december 10.30 uur (1e Kerstdag) 
  Eucharistieviering, Dames- en Herenkoor, pastoor H. de Jong 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 8,- per intentie) inleveren bij het 
parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 20 december). 
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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 

Januaribinding 2014 8 januari 2014 20 – 24 januari 2014 

Paasbinding 19 maart 31 maart – 4 april 

Pinksterbinding 14 mei 26 – 28 mei  

Vakantiebinding 2 juli 14 – 18 juli 

Septemberbinding 27 augustus 8 – 12 september 

Allerheiligenbinding 15 oktober 27 – 31 oktober 

Kerstbinding 26 november 8 – 12 december 

Januaribinding 2015 7 januari 2015 19 – 23 januari 2015 
 

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. 
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zalige Kerst 
 

 
‘t klinkt misschien naïef 

je kunt het geloven of niet 
ik heb de kerstman lief 

niet voor z’n mooie kadootjes 
zijn witte baard 

z’n rendieren met besneeuwde pootjes 
 

hij herinnert mij aan een mooie dag 
waar ik als kind voor wakker lag 

een boom in huis 
met felgekleurde ballen 

een ster bovenop 
en we zongen met z’n allen 
voor de komst van de Zoon 

van het eerste Licht 
in een donkere wereld 
door een kaars verlicht 

 
 

 

De redactie van Binding wenst u  
 

sfeervolle Kerstdagen  
 

en een voorspoedig Nieuwjaar 
 

 

 

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

 

 
 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 
 


