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25 DECEMBER 2014 

KERSTMIS 
 

alig Kerstmis! Jezus is geboren. Dat is groot 

feest in de kerk en in de huizen van 

christenen. Het huis is met veel lichtjes versierd, 

de beeldjes staan bij de stal. Vrede op aarde voor 

de mensen van goede wil! Het is Kasmissen, 

zeggen de mensen in en rond Grolle. De maïs is al 

lang in de koelen geborgen. De akkers liggen er 

kaal bij. Midwinterhoorns laten zich horen. Hun 

geluid draagt ver. De geboorte van het kerstkind 

wordt verkondigd. Wat betekent dat allemaal? De 

kerkkoren zijn al maanden tevoren aan het 

oefenen geslagen om met Kerst iets bijzonders te 

laten horen. Oude gezangen komen weer tot leven 

en nieuwe liederen klinken ernaast. Met Kerstmis 

laat ieder zich van zijn goede kant zien. De kerken 

zijn voller als anders. We zijn blij met de komst 

van het Godskind dat aanzet tot goede daden. Van 

naastenliefde en gerechtigheid. Nee, geen elanden 

of rendieren, maar een os en een ezel. 

Schorriemorrie.  

Kerstmis is niet langer het feest van 

kneuterigheid, van Santa Claus, de Kerstman. 

Niet langer: meer en meer. Kerstmis is een feest 

van vrede, van innerlijke verstilling. Maar ook van 

eenvoudige gezelligheid in de kring van het gezin 

en de familie. Natuurlijk hoort daar lekker eten 

bij. Het is een bijzonder feest. Ik denk dan aan 

mijn kindertijd. Aan het meezingen met de grote 
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mannen van het herenkoor: Hosanna in Excelsior Deo! En in de pauze vlak voor 
de viering koffie met een plak koek. Later, toen ik in het onderwijs ging, bracht 
Kerstmis een creatieve stroom op gang. Bordtekeningen, Een kerstmusical 
instuderen. De rapportavonden waren voorbij en dan was er ruimte voor 
Kerstliederen. Tweestemmig of in Canon. Mooie herinneringen komen bij me 
boven. Het geloof dat in mijn puberjaren toch behoorlijk was weggezakt, dat 
kwam naar boven drijven. Die kerstverhalen met hun diaconale kracht 
inspireerden me. Dat was toen en dat is nog steeds zo. 
Met een vriendelijke groet 

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker 
 

 

UITNODIGING VOOR PROCLAMATIE H. CALIXTUSKERK GROENLO 
 
 

 

 
 
 

Het bestuur van de St. Paulusparochie, de locatieraad van de 
geloofsgemeenschap H. Calixtus/H. Maria Moeder Gods en de parochianen zijn 

verheugd dat Z.H. Paus Franciscus bij decreet van  
16 juli 2014 de H. Calixtuskerk te Groenlo heeft verheven tot  

BASILICA MINOR. 
 

De proclamatie vindt plaats in aanwezigheid van 
Z.E. Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 
en de apostolisch nuntius in Nederland, Z.H.E. Mgr. A. Dupuy 
op zondag 11 januari 2015: het Feest van de Doop van de Heer. 

 

De pontificale Hoogmis, waarin de leden van het pastorale team van de St. 
Paulusparochie assisteren, begint om 10.30 uur in de basiliek aan de Kerkwal. 

 

Na de Hoogmis vindt de officiële receptie plaats in Cultureel Centrum  
De Bron, Buitenschans 3, 7141 EK te Groenlo. 

 

Het parochiebestuur en de locatieraad nodigen u van harte uit aanwezig te zijn 
bij zowel de viering in de H. Calixtusbasiliek als op de receptie. 

 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de ceremoniemeester André Kempers 

(e-mail nouen7@hotmail.com, tel. 0544-465932), Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
 

 

NIEUWE BENOEMING VOOR KAPELAAN DONDERS 
 

nze aartsbisschop, kardinaal Eijk, heeft onlangs pastor Karel Donders 
gevraagd om na ruim vier jaar werkzaam te zijn geweest in de Sint Paulus-

parochie, een nieuwe benoeming te aanvaarden.  

O 
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Pastor Donders zal medio februari worden benoemd tot parochie-vicaris in de 

parochie van Sint Lucas (Leusden-noordwest Veluwe) én Sint Maarten (Zeist-

Utrechtse Heuvelrug). Het zijn twee parochies met in totaal vijftien geloofs-

gemeenschappen, die pastoraal zullen gaan samenwerken. Zijn eerste aandacht 

zal echter liggen in de uitgestrekte Sint Lucasparochie. 

Wij nemen afscheid van pastor Donders op zondag 1 februari tijdens de 

eucharistieviering van half elf in het Eucharistisch centrum van onze parochie: 

de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Nadere informatie over dit afscheid en ook 

over de consequenties van zijn vertrek voor onze parochie volgt later. 

Het parochiebestuur en het pastorale team betreuren ten zeerste het vertrek 

van pastor Donders. We nemen afscheid van een toegewijde pastor en collega 

met wie we in de afgelopen jaren met veel genoegen hebben samengewerkt.  

Niettemin gunnen wij Karel Donders deze nieuwe uitdaging en feliciteren wij 

hem van harte met zijn nieuwe benoeming  en wensen hem een goede afronding 

van zijn taken binnen St. Paulus toe. 

Bestuur en pastoresteam St. Paulus 29 november 2014 
 
 

████████ 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 JS = Ds. J. Struijk 

GVK = Gebedsviering voor kinderen  

 

Weekend van 13 en 14 december: 3e Zondag van de Advent 

Za. 13 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is 

een 2e collecte voor de Adventsactie. 

Zo. 14 dec. 16.00 uur In onze kerk: 

  Kerstconcert van het Borculo’s Mannenkoor. 

Di. 16 dec. 19.30 uur Boeteviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is 

kapelaan K. Donders. 

Do. 18 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. 19 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

dominee J. Lieftink-Buijs. 

  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 

  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 13 dec. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  17.30 uur Vesperdienst  

Zo. 14 dec. Eibergen 10.30 uur WCV – SN   10.30 uur EU – KD 

Di. 16 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD 
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Weekend van 20 en 21 december: 4e Zondag van de Advent 

Za. 20 dec. 19.00 uur In de Grote Kerk: 
  Jaarlijkse Volkskerstzang, dit jaar m.m.v. o.a. muziek-

vereniging Accoord uit Haarlo. Zie ook blz. 20. 
Zo. 21 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-

koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 
Wo. 24 dec.  Kerstavond 
 19.00 uur Gezinsviering (Woord- en Communieviering) met zang 

van De Kerkuiltjes en Diapason. Voorganger is pastor A. 
Zoet. Er is een 2e collecte voor de Adventsactie. 

Do. 25 dec.  Eerste Kerstdag 
 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-

koor. Voorganger is kapelaan K. Donders. Er is een 2e 
collecte voor de Adventsactie. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 20 dec. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ  17.30 uur Boeteviering–KD   

 Rietmolen 19.30 uur EU – KD  

Zo. 21 dec.       10.30 uur EU – KD 

Di. 23 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Wo. 24 dec. Eibergen 18.30 uur GVK – Werkgroep 17.00 uur GVK – AZ 

 Rietmolen 18.30 uur GVK – Werkgroep  19.00 uur EU – KD  

 Rietmolen 20.00 uur EU – HdJ  

 Eibergen 22.00 uur EU – HdJ  

Do. 25 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 9.00 uur WCV – AZ  

Vr. 26 dec. Eibergen 10.30 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

 
Weekend van 27 en 28 december: Feest van de H. Familie 

Za. 27 dec. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 

Zondag 28 december zingt het R.K. Dames- en Herenkoor in “De Hofmaat” 
tussen 10.30-11.30 uur moderne en oude kerstliederen uit binnen- en 

buitenland. U bent van harte uitgenodigd. 
Muzikale begeleiding: Erik Konniger  -  Directie: Johan Bolster 

 

Wo. 31 dec. 19.00 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- 
en Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Zo. 28 dec.      10.30 uur EU – HdJ 

Wo. 31 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  17.30 uur Vesper – HdJ 

Do. 1 jan.     10.30 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 3 en 4 januari: Openbaring des Heren 

Er is dit weekend geen viering  in onze kerk. 
Wo. 7 jan. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Wo. 7 jan. 20.00 uur Redactievergadering voor de Vastenbinding. 
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  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. 3 jan. Rietmolen 19.30 uur EU – KD 

Zo. 4 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD 

Di. 6 jan. Eibergen 9.00 uur EU – KD  

 

Weekend van 10 en 11 januari: Doop van de Heer 

Za. 10 jan. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Zo. 11 jan. 10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering b.g.v. de proclamatie tot basiliek van 

de Calixtuskerk. Voorgangers zijn kardinaal W. Eijk en 

de leden van het pastorale team (zie ook blz. 2). 

Do. 15 jan. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Zo. 11 jan.     10.30 uur EU – WE/team 

Di. 13 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 17 en 18 januari: 2e Zondag door het jaar 

Zo. 18 jan. 10.00 uur In onze kerk: 

  Oecumenische dienst bij gelegenheid van de Gebedsweek 

voor de eenheid van de christenen. Voorgangers zijn 

pastor S. Nagelmaeker en ds. J. Lieftink. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 17 jan. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 18 jan. Eibergen 10.00 uur Oec.dienst – AZ/JS  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 20 jan. Eibergen 9.00 uur WCV – SN  
 

 

In de komende weken: 

Zo. 25 jan. 10.30 uur Eucharistieviering (gezamenlijk presentatieviering 1e 

Communie van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen) 

met zang van het kinderkoor Makiko uit Eibergen. 

Voorgangers zijn pastoor H. de Jong en pastor A. Zoet. 

Vr. 30 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer L. van der Meer (RK). 

  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 

  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 

31 jan./1 febr. Er is dit weekend geen viering  in onze kerk. 

 

6 – december 2015 – januari 2015 

 

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

Gevestigd: 
Dhr. H.M. Slippens, Beatrixstraat 1C 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. M.F.J. Klein Nijenhuis, Moeshof 48 naar Rutgerinkdijk 1A1 
Mevr. B.J.M. ter Woerds-Lubberdink , Kwartelstraat 24 naar Meijersweg  31.33 
 
 

██████ NIEUWS VAN DE OECUMENE ██████ 
 

 

 
 

 

TERUGBLIK OP DE ‘DAG VAN HET LICHT’ 
 

eder jaar weer is het een bijzondere dag, de ‘Dag van het Licht’, georganiseerd 
door de werkgroep ‘Omgaan met Verlies’. Ook weer op dinsdag 25 november, 

waar we in ’t Kormelinck op de Molenberg te Groenlo met 50 personen bij elkaar 
waren, om iets te delen van een wezenlijk stukje van elkaars levensverhaal. 
Wanneer je een geliefd persoon verloren hebt ga je een weg die je eigenlijk niet 
zou willen gaan, een weg die een emotionele zoektocht is in een doolhof waar 
geen pad het juiste schijnt te zijn. Daarvoor eens aandacht te hebben was de 
bedoeling van deze dag. 
Na een warm welkomstwoord van voorzitter Willy Klein Nijenhuis was er 
aandacht voor een zelfgemaakt symbolisch bloemstuk, dat met zijn scherpe 
doornentakken de pijn in een rouwproces liet zien, maar die wel ingebed stonden 
in een krans van zacht mos, dat de scherpe pijn op den duur misschien wat doet 
verzachten. 
Tijdens het aansteken van veel waxinelichtjes klonk het gedicht: ‘Wij herinneren 
ons de namen met wie we onze tijd deelden’. 

De inleider op deze dag, pastoor de Jong van de Paulusparochie, 
verwoordde het verlies van iemand als een binnenkant-ervaring, 
daar waar de mens leeft met zichzelf, spreekt met zichzelf en waar 
een ander niet zomaar mag inbreken. Er is vertrouwen nodig om 
toegelaten te worden en pas dan kan een binnenkant-ontmoeting 
plaatsvinden. 

Pastoor de Jong gaf verder aan dat het niet goed is het verdriet weg te poetsen 
met troostwoorden, maar het serieus te nemen, want pas dan neem je de mens 
met zijn verdriet serieus. Het is  heilzamer verdriet toe te staan, te doorleven, 
zodat je er op den duur beter van kunt worden. Voor de omgeving blijft wel de 
opdracht van belang ‘Er zijn zonder iets te doen’ en dat is voorwaar een opgave. 
In kleine groepen konden persoonlijke ervaringen gedeeld worden en daar was 
veel respect voor ieders verhaal. 
De middagaktiviteit - na een heerlijke lunch -  bestond uit een kaartspel met 
uitdrukkingen die soms volmondig beaamd werden of andere waarin men zich 
helemaal niet herkende, maar die juist daardoor het onderlinge gesprek levendig 
maakten. Tenslotte werd de dag samengevat in een korte viering, waarin 
aansprekende teksten werden gelezen, passende liederen gezongen, verstillende 

I 
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muziek klonk en eigen voorbeden, die vanuit de gespreksgroepen waren 

ontstaan, werden voorgelezen. 

Het was weer een inspirerende dag, zowel voor de deelnemers alsook voor de 

begeleiders. Een dag waarin het verdriet om het gemis van een dierbare in het 

licht van de zon mocht staan: de zon gaat wel onder maar dit betekent niet dat 

zij niet meer schijnt. Het licht is alleen ergens anders en komt weer terug. 

Wij mogen ervan overtuigd zijn dat in onze dierbare overledenen het licht nog 

steeds straalt en dat hun stralen ons blijven verwarmen. 

Namens de werkgroep ‘Omgaan met Verlies’, Ineke Nijland 
 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2014 
 

e hebben Prinsjesdag gehad. De troonrede suggereert economisch gezien, 

kleine lichtpuntjes voor het komende jaar. Niettemin zijn er grote zorgen 

hoe het moet gaan met de zorg voor onder anderen bejaarden en chronisch 

zieken. De herfstmaanden zijn bijna voorbij, de periode van oogsten van 

aardappels, fruit, noten enz. Verschillende dieren zijn al bezig geweest een 

voedselvoorraad aan te leggen voor de winterperiode. 

Zo zijn ook wij druk bezig geld in te zamelen om straks de kerstpakketten te 

kunnen betalen. De voorbereidingen voor de Kerstactie 2014 zijn al vroeg in 

september begonnen. Reeds eerder berichtten wij u wat de motivatie is waarom 

wij als gezamenlijke kerken de jaarlijkse Kerstactie organiseren. Inmiddels zijn 

de voorbereidingen volop aan de gang. Er zijn afspraken met de supermarkten 

gemaakt voor de inhoud en het maken van de levensmiddelenpakketten. 

Locaties waar de kerstpakketten straks afgehaald kunnen worden zijn 

besproken. Het vervoer er naar toe is geregeld. 
 

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

zijn er weer meer aanmeldingen (403) voor een kerstpakket dan in 2013 (385). 

Daarom doen wij een beroep op u om de Kerstactie ruimhartig te bedenken. U 

kunt een gift overmaken naar ons banknummer: 
 

NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Berkelland 
 

Dank namens alle afgevaardigden van de Kerken in de gemeente Berkelland. 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

TERUGBLIK OP KORENDAG ST. PAULUS IN BELTRUM 
 

p zaterdag 18 oktober rond 14.00 uur verzamelden zich in de RK kerk van 

Beltrum de dames- en herenkoren van de zeven parochiekerken van de St. 

Paulusparochie: zo'n 165 zangeressen en zangers in totaal.  

W 

O 
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De korendag werd georganiseerd door een speciaal hiervoor opgerichte werk-
groep en had als doel het creëren van een gelegenheid tot kennismaking en 
ontmoeting van de koren en de leden onderling. 
 

Na de opening door pastoor de Jong volgde er, om de stemmen op te warmen, 
een korte inzingsessie met gastdirigent en oud Grollenaar Herman Rouw (tegen-
woordig wonend in Amsterdam).  
Daarna volgde de presentatie van het eerste koor, het dames- en herenkoor uit 
Beltrum. Er klonk een driestemmig Wees gegroet, Maria. Zo zou in de loop van 
de middag elk deelnemend koor zich presenteren met een Marialied uit de eigen 
koormap. Op deze manier leerden de koren elkaars repertoire en klankidioom 
kennen.  
Verder werden er (in het kader van de oktobermaand) gedurende de middag 
vanuit een reader onder leiding van Herman Rouw nieuwe Mariagezangen 
ingestudeerd. Hij deed dit op een vakkundige en ontspannen wijze en al snel 
klonk er een vierstemmige lichthymne, een mooie psalm, een nieuw gregoriaans 
Salve Regina, een meerstemmig Wees gegroet, Maria... Er werd enthousiast en 
vol overgave gezongen. 
In een korte en later langere pauze met koffie en broodjes was er de gelegenheid 
om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. 
 

Om 19.00 uur was er een passende afsluiting in de vorm van een Mariaviering, 
waarbij ook vele andere parochianen aanwezig waren. In de dienst waarin pastor 
Annet Zoet voorging werden de nieuw ingestudeerde liederen met verve 
gezongen. 
 

De reacties van de deelnemende koren aan deze dag waren zeer positief. In een 
ontspannen sfeer is er veel mooie liturgische muziek ingestudeerd en uitgevoerd. 
Ook was het een mooie setting om elkaar te ontmoeten. Een gehoorde 
opmerking: "We wisten niet dat er zoveel mooie koren in st. Paulus waren!" 
 

 

RESULTAAT EIERENACTIE ST MAARTEN-WEEKEND 2014 
 

e eierenactie op 8 en 9 november is goed aangeslagen in de St. Paulus-
parochie. Het was al de derde maal dat we deze actie hielden. Niet alleen 

kerkgangers, ook anderen kwamen eitjes brengen naar de 7 kerken. Iedereen bij 
de voedselbank NO Achterhoek was blij en verbaasd over het resultaat van de 
eierenactie in de St Paulus parochie: € 497,68 en 1285 eieren. 
 

Als de eieren nu voor het geld worden gekocht nu de prijs nog laag is, dan 
hebben we totaal 6000 eieren. Dat betekent: 350 gezinnen x 10 eieren. Twee 

keer per gezin! (Rekening houdend met grote en kleine gezinnen, 
dan lukt het.). We willen alle 7 locaties hartelijk bedanken voor de 
inzet en de gaven. 
Het is een eenvoudige diaconale actie, maar wel heel effectief.  
Namens de stuurgroep diaconie parochie St Paulus 

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie 
 

D 
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UITREIKING ST. MAARTENPRIJS 2014 
 

n een redelijk gevulde Calixtusbasiliek konden veel kleine kinderen luisteren 

naar het kerkorgel. Er werden St. Maartenliederen gezongen. Ook konden de 

kinderen kijken en luisteren naar een verhaal over de H. Martinus. 
 

Daarna werd de St Maartenprijs 2014 uitgereikt. De St. Maartenprijs is een prijs 

die jaarlijks wordt uitgereikt door de Stuurgroep Diaconie aan een groep of 

individuele persoon die zich inzet voor een diaconale actie. 

Lieke Prins en Harm Ottink ontvingen samen € 150,- omdat ze zich al zo'n twee 

jaar in De Molenberg inzetten voor kwetsbare ouderen. Lieke doet spelletjes met 

dementerende ouderen in een groepswoning en Harm helpt mee met oberen in 

het restaurant daar. Ze beleven er plezier aan en leren er beiden veel van. Met 

blijdschap en trots namen ze de prijs in ontvangst. Het is hen van harte gegund. 

Stuurgroep diaconie en Simon Nagelmaeker, pastoraal werker 
 

 

PROCLAMATIE BASILIEK 
 

p 16 juli 2014 heeft Paus Franciscus de H. Calixtuskerk in Groenlo 

verheven tot basiliek. Deze verheffing moet gevierd en dus voorbereid 

worden; daartoe is een commissie in het leven geroepen. 

De commissie die de verheffing voorbereidt bestaat uit pastoor H. de Jong 

(liturgie en algemeen), Bertil van Lith (voorzitter), Ton Gunnewijk (financiën) 

en André Kempers (secretaris en communicatie). De eerste vergadering was 18 

september. In overleg met het bisdom is gekozen voor zondag 11 januari 2015 als 

datum voor de proclamatie.  

De commissie heeft eind september haar licht opgestoken bij de Georgiusbasiliek 

in Almelo. Deze kerk is in 2009 tot basiliek verheven. 
 

Het is een oud gebruik dat in een kerk die tot basiliek is verheven, een 

conopeum komt te staan: een half ingeklapte parasol in de kleuren rood en 

goud/geel, bestaande uit acht segmenten. De commissie heeft besloten om 

onderaan vier van de acht segmenten een wapen te laten borduren en wel het 

pauselijke wapen, het wapen van de kardinaal, het nieuw ontworpen wapen van 

de Calixtusbasiliek en dat van de gemeente Oost Gelre. Het conopeum staat, 

volgens voorschrift, aan de rechterzijde van het hoofdaltaar. 

Behalve het conopeum, heeft een basiliek ook een tintinnabulum als onder-

scheidingsteken. Dit is een mooi versierde houder met daarin een klokje en het 

beeld van de patroonheilige van een kerk. Dit ereteken staat aan de linkerzijde 

van het hoofdaltaar. Aan deze onderscheidingstekenen kan men dus herkennen 

of een kerk basiliek is. Het leek de commissie CPB een goed plan deze 

eretekenen te laten vervaardigen dooreen firma binnen onze parochie. En dat is 

gelukt. Kunst en siersmederij Tim Vos uit Rekken is inmiddels druk bezig met 

het ontwerp van de beide eretekenen. De bekleding van het conopeum en het 

borduren van de wapens gebeurd door de firma Gunnewijk uit Groenlo. 

De wapenspreuk staat vast; uiteraard wordt deze angstvallig geheim gehouden 

en pas onthuld op de dag van de proclamatie. 
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Het wapenschild met de wapenspreuk komt in de basiliek aan de koorzolder/het 
oksaal te hangen. 
 

Zondag 11 januari zijn er geen vieringen in de andere locaties van de 
Paulusparochie. De Calixtusbasiliek is immers niet alleen de basiliek van 
Groenlo maar van de hele St. Paulusparochie. Het dames- en herenkoor zal met 
een beperkt aantal zangers uit de St. Paulusparochie aangevuld worden; op de 
koorzolder is plek voor ongeveer 70 personen. Na de pontificale Hoogmis vindt 
de receptie plaats in Cultureel Centrum De Bron. 
André Kempers, lid CPB Communicatie. 
 

 

INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT: 7 JANUARI EN 3 JUNI 
 

amen de Bijbel openslaan en ons verdiepen in een evangelieverhaal. We 
komen bij elkaar op woensdagavond 7 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur in 

de Antoniusbeuk van de H. Matteüskerk , Grotestraat 88, Eibergen. Vanaf 19. 
15 uur staat de koffie klaar.  
Wij lezen het verhaal van twee vrouwen: de dochter van Jaïrus en de 
bloedvloeiende vrouw uit Lucas 8, 40-56. Wat heeft deze tekst ons te vertellen en 
wat kan zij voor ons persoonlijk betekenen?  
U kunt zich opgeven bij Rieky Luttikholt, lutti212@planet.nl ℡ 0545-474255. 
De kosten voor deze avond zijn € 2,- 
De tweede bijeenkomst is op woensdagmorgen 3 juni van 9.30 tot 11.30 uur in 
Het Achterhuis in Neede. De bijeenkomsten staan op zichzelf. Voor elke bijeen-
komst is aanmelding nodig. 

Annet Zoet en Rieky Luttikholt 
 

 

THE PASSION IN ENSCHEDE!  MEEDOEN? 
 

p donderdagavond 2 april zal The Passion worden opgevoerd in de 
binnenstad van Enschede. 

The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het 
lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een 
processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg 
naar het hoofdpodium. 
 

Wil je er bij zijn op het Van Heekplein bij het hoofdpodium in Enschede of wil je 
meelopen met het grote kruis vanaf de wijk Roombeek waar de vuurwerkramp 
plaatsvond? 
Ik wil graag met een groep mensen uit onze parochie en de protestantse 
gemeentes waarmee wij verbonden zijn naar The Passion. Het is een unieke 
kans om het live mee te maken! 
Bij de organisatie heb ik een groep van 20 personen aangemeld die meelopen met 
het kruis. Half januari wordt meer informatie gegeven over de organisatie en 
wat er van ons verwacht wordt. 
 

Belangstelling? Meld je dan aan bij Annet Zoet, annettezoet@gmail.com  
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21 JANUARI: START NIEUWE SERIE BOEKBESPREKING 
 

p woensdag 21 januari 2015 start de nieuwe serie bijeenkomsten, waarin we 

met elkaar spreken over een boek. De bijeenkomst wordt gehouden in 

locatiecentrum Het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede, van 9.30 tot 11.30 

uur. De bijeenkomsten worden begeleid door pastor Annette Zoet.  
 

Het boek dat we gekozen hebben is “Hier en nu – Leven in de geest” door Henri 

Nouwen (ISBN 9789401402194, prijs € 12,99). Hoewel hij in 1996 overleed, 

worden zijn boeken over hoe je een geestelijk leven kunt leiden nog altijd veel 

gelezen. In “Hier en nu” schrijft Nouwen, dat geestelijk leven geen kwestie is 

van straks en elders, maar van hier en nu. Het is een leven waarin de geest van 

God wordt geopenbaard in de gewone dingen en ontmoetingen van iedere dag. 
 

Er is plek voor 12 deelnemers en de kosten zijn € 10,- voor de hele serie. Opgave 

voor deze ochtenden bij Rieky Luttikholt, lutti212@planet.nl ℡ 0545-474255. 

De andere data voor deze serie bijeenkomsten zijn: 18-2, 18-3, 29-4 en 20-5. 

Annet Zoet en Rieky Luttikholt 
 

 

MARK ROTHKO BELEVEN! 
 

ark Rothko (1903-1979) werd geboren in het Russische Dvinsk (nu 

Daugavpils, Letland) en emigreerde in 1913 met zijn moeder en zus naar 

de Verenigde Staten. Hij nam schilderlessen en ontwikkelde als schilder een 

bijzondere eigen stijl. “Je moet mijn werk niet proberen te begrijpen, ervaar het 

maar”, zei hij. 

Rothko probeert “… uitdrukking te geven aan iets dat groter is dan hijzelf, en 

dat brengt bij menige kijker inderdaad ervaringen teweeg van het mystieke, van 

het sublieme, van het transcendente.” Zo verwoordde Herman Scholte-Albers 

het op 7 februari 2013 op een parochieavond in Lichtenvoorde. Zijn hele lezing is 

incl. de getoonde schilderijen te zien op www.stpaulusparochie.nl. 

Wie gaat er op donderdag 22 januari 2015 mee naar het Gemeentemuseum Den 

Haag (www.gemeentemuseum.nl)? 

De begeleiding is in handen van pastor Annet Zoet en Peter Müller. 

Aanmelden: uiterlijk 31 december 2014 bij Peter Müller: 0544 463045 of 

pjamueller@gmail.com. 

Toegangsprijs: € 17, groepsprijs bij meer dan 15 personen € 15 p.p.; reiskosten 

afhankelijk van aantal personen en te kiezen vervoermiddel. 
 

 

27 JANUARI: EEN VERHAAL MET BEELDEN - KUNST EN SPIRITUALITEIT 
 

en Piepers (1948) komt van geboorte uit Beltrum en woont in Wageningen. 

Hij was werkzaam in het pastoraat en is theoloog. Hij heeft zich onder meer 

verdiept in moderne kunst en bijbelse spiritualiteit. 

Hij is al sinds zijn studietijd geïnteresseerd in kunst, heeft diverse colleges 

gevolgd op dit terrein en geeft cursussen op het raakvlak van bijbel, kunst en 

spiritualiteit. Hij zoekt naar verbinding tussen persoonlijke en bijbelse verhalen, 
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hedendaagse vragen en wijsheid uit de traditie. Bij voorkeur benadert hij kunst 
vanuit stilte en meditatie, want zij hebben hun eigen zeggingskracht. Het accent 
ligt op ontdekken: zien met eigen ogen en vervolgens ervaring en beleving 
inbrengen. Inhoudelijke toelichting en achtergrond voegen kennis of wijsheid toe 
en openen soms een verrassend perspectief. 
Tijdens de avond zal hij ons inleiden in beeldende kunst en spiritualiteit. Hij zal 
enkele kunstwerken laten zien en met ons bespreken, waarbij hij zal ingaan op 
de term ‘religieuze kunst’: wat is dat? bestaat dat wel? wat is daarvoor nodig? 
Ook is er aandacht voor ‘kijken naar kunst’: wat helpt om meer te zien dan de 
buitenkant, om toegang te krijgen tot het kunstwerk én het kunstwerk bij je 
binnen te laten  komen? Er is ook gelegenheid actief mee te doen in gesprek over 
kunst en spiritualiteit, maar ook alleen luisteren en kijken kan. 
 

Datum: dinsdagavond 27 januari 2015, 19.30-21.30 uur  Plaats:  Parochie-
centrum H. Bonifatius/ HLudgerus, Rapenburgsestraat 21, Lichtenvoorde 
Parkeren: Achter de kerk op het Willem Doppenplein bij de (achter)ingang van 
het parochiecentrum  Kosten: € 5,- Te voldoen ter plaatse. Maar de kosten 
mogen geen bezwaar zijn.  Aanmelding: Parochiesecretariaat  St Paulus, 0544-
464663 of secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

 

ADVENTSACTIE 2014 STEUNT DE ZANDMANNETJES VAN BURKINO FASO 
 

n 2013 steunden we dit actiedoel al in onze parochie. Dat gaan we in 2014 nog 
eens doen. 

De zandmannetjes in Burkina Faso zijn (naar schatting 20.000) kinderen die de 
hele dag in de brandende zon steen tot gruis tikken of dalen aan touwen af in de 
onveilige, diepe mijnschachten. Drie kwart van deze kinderen gaan nog wel naar 
de basisschool, maar daarna willen veel ouders dat hun kinderen geld verdienen 
in het hete zand van de goudmijnen. 
 

De Adventsactie wil hier verandering in brengen door het 
opzetten en ontwikkelen van middelbaar onderwijs, waar de 
kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en een vak leren.  
Het hoofdgebouw en enkele kamers voor de leerlingen zijn al 
door de Adventsactie in 2013 gerealiseerd. Met de opbrengst 
van dit jaar wordt de school uitgebreid met lerarenwoningen, 
een hangar en zonnepanelen. De woningen voor leraren zijn 
hard nodig, want door slechte vervoersmogelijkheden zijn de 
docenten vaak niet in staat de school te bereiken. Door de 
bouw van lerarenwoningen zijn de leraren altijd ter plaatse, 

zodat de kinderen gegarandeerd zijn van onderwijs. De lokale bevolking verzorgt 
de bouw van de woningen en de hangar en dat is weer goed voor de lokale 
economie.  
 

De Adventsactie wil dit tweede jaar € 30.000 bijdragen aan dit project. Lees er 
meer over op www.adventsactie.nl. 
Stuurgroep diaconie parochie St Paulus 

I 
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KLOOSTERWEEKEND JONGVOLWASSENEN BIJ DE TRAPPISTEN IN ECHT 
 

anuit de drukte van werk, gezin, familie, vrienden en alles wat je aandacht 

en zorg vraagt te gast zijn in een klooster. Een plek waar het leven een 

ander ritme heeft, het ritme van gebedstijden. Je telefoon uitzetten, niet appen, 

sms-en, geen internet, geen tv, maar stilte in acht nemen. Durf jij de uitdaging 

aan om drie dagen te ervaren hoe een trappister monnik leeft? Dan is dit je kans! 
 

Van vrijdagochtend 27 februari t/m zondag 1 maart is er in het gastenhuis van 

de abdij plek voor een bescheiden groep. We bieden daar een korte begeleide 

retraite aan. Abdij Lilbosch ligt in een natuurgebied in midden-Limburg. Een 

gesprek met een monnik en een rondleiding horen tot het programma. We laten 

ons meenemen in het ritme van de vieringen en maken kennis met vormen van 

meditatie die ook thuis bruikbaar zijn.. Er is ook gelegenheid je terug te trekken, 

te wandelen of te lezen.  Opgave: uiterlijk 16 januari. 

Begeleiding, opgave en info: 

ds. Eveline Struijk-Boers (℡ 0545-472987 e.strubo@gmail.com) 

en pastor Annette Zoet (℡ 06-27124695, annettezoet@gmail.com) 
 

 

BEDEVAART NAAR LOURDES IN MEI 2015 
 

raag wil ik jullie nogmaals de bisdombedevaart naar Lourdes onder de 

aandacht brengen. Net als in 2009 en 2012 zal het Aartsbisdom een 

bedevaart organiseren en we willen graag met een eigen  groep vanuit St. Paulus 

aansluiten bij deze reis. Pastoor De Jong zal deze reis pastoraal begeleiden. 

We vertrekken zaterdag 2 mei en zullen de week erop zaterdag 9 mei weer 

thuiskomen. De kosten bedragen € 879,- per persoon incl. alle maaltijden. 

Voor aanmelding of om meer informatie te verkrijgen kunt u contact opnemen 

met mij via lourdeswerk@stpaulusparochie.nl  of ℡ 06-18331159. 

Ruim voor vertrek zal er nog een informatie- en kennismakingsbijeenkomst 

worden gehouden. De eerste aanmeldingen zijn al binnen, we hopen dat u ook 

met ons mee gaat zodat we er net als de voorgaande jaren een mooie betekenis-

volle reis van kunnen gaan maken. 

Rianne van Boxtel, contactpersoon Lourdeswerk St. Paulusparochie 
 

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 

12 – 15 december S. Nagelmaeker 06-53553557 

19 – 22 december A. Zoet 06-27124695 

24 – 25 december S. Nagelmaeker 06-53553557 

26 – 29 december H. de Jong 06-12379793 

31 dec. – 5 januari H. de Jong 06-12379793 
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9 – 12 januari K. Donders 06-28302101 

15 – 19 januari S. Nagelmaeker 06-53553557 

23 – 26 januari A. Zoet 06-27124695 

30 jan. – 2 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 
 

aterdag 22 november was de jaarlijkse Caeciliaviering. Het thema van deze 
viering was “Samen staan we sterk”. 

Aan het slot van de viering sprak de voorzitter van de locatieraad Gerhard ten 
Voorde zijn waardering uit de inzet van onze vrijwilligers. Velen stellen hun 
talenten en vaardigheden al vele jaren ten dienste van de kerk, ook in moeilijke 
perioden. Als kerk willen we ook klaar staan voor hen die het om een of andere 
reden moeilijk hebben. De deur open houden, zodat wij de warmte en 
betrokkenheid kunnen bieden die zij nodig hebben. 
‘Samen staan we sterk’ geldt ook voor de samenwerking met de andere locaties 
inde St. Paulusparochie. Mooie voorbeelden zijn de gezamenlijke voorbereiding 
op de Eerste Communie en het Vormsel van meerdere locaties. Nieuwe vormen 
van samenwerking zijn nodig om vitaal te blijven. 
 

In het afgelopen jaar hebben de volgende vrijwilligers een taak neergelegd: 
Locatieraad: Gerard Bartels (secretaris) 
Werkgroep Vieringen: Lies Stoer-van Dongeren 
Koor Diapason: Nicole Bomer-Vollenbröker 
Eerste Communie: Astrid ten Elsen 
Locatiesecretariaat: Babs Assink-Ansems 
Wijk 1: Willemien Berkemeijer-Eeftink 
Missiezelatrices: Truus ter Woerds-Voordouw 
Sam’s Kledingactie: Jo Bemthuis-Geurts 
 

Op 6 mei 2014 is Henk Klein Nijenhuis overleden. Hij was coördinator van de 
collectantengroep. 
 

We konden ook enkele vrijwilligers verwelkomen: 
Locatieraad: Alex Wientjes (secretaris) 
Pastoraatsgroep: Simone Meijerink (aandachtsveld jeugd) en Gerard Bartels 
(aandachtsveld diaconie) 
Koor Diapason: Ethel ten Barge  
Eerste Communie: Veronica Kasteel 
Collectanten: Frans Thuinte 
Wijk 1: AnneMieke te Spenke-Voordouw 
 

Z 
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Verder heeft Berry Brockötter zitting genomen in het bestuur van de St. 

Paulusparochie met aandachtsveld Communicatie. 
 

Er waren dit jaar twee jubilarissen die werden gehuldigd, beiden van het 

Herenkoor. Henk van Egmond ontving een gouden speld van de Gregorius-

vereniging voor 50 jaar koorlidmaatschap. Herman (Broer) ter Woerds ontving 

een Gregoriuskaars voor 65 jaar koorlidmaatschap. Een welverdiend applaus viel 

beide trouwe koorleden ten deel. 

De locatieraad. 
 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2013 
 
 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2013 2013 2012 

LASTEN   

Personeelskosten 45.030,- 51.335,- 35.294,- 

   (pastores, dirigenten, organist) 

Kosten onroerend goed 21.359,- 18.785,- 31.632,- 

   (gebouwen, kerkhof, energie, 

    verzekeringen, afschrijving, onderhoud)    

Rente en lasten en schulden 498,- 200,- 435,- 

Kosten eredienst 4.623,- 4.430,- 5.864,- 

   (altaarbenodigdheden, misboekjes)    

Kosten pastoraal 567,- 1.600,- 2.075,- 

   (werkgroepen, Binding, cursussen)    

Bijdragen (Bisdom) 8.599,- 10.463,- 10.463,- 

Afdrachten collectes voor derden 4.151,- 3.000,- 3.000,- 

Beheerskosten 6.508,- 5.735,- 6.358,- 

   (bestuur, administratie, telefoon) 

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

Totaal 91.335,- 95.548,- 95.121,- 

 
 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2013 2013 2012 

BATEN 

Bijdragen parochianen 66.394,- 70.300,- 69.461,- 

   (kerkbijdrage incl. continuïteitsbijdrage, 

    collectes, intenties, rouw-, trouw- en 

    jubileumvieringen) 

Collectes voor derden 3.646,- 3.000,- 3.000,- 

Opbrengsten uit bezittingen en belegg. 13.046,- 12.900,- 6.578,- 

Begraafplaats baten 500,- - 3.050,- 

Incidentele baten 125,- - 125,- 

Nadelig saldo 7.624,- 9.348,- 12.907,- 

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

Totaal 91.335,- 95.548,- 95.121,- 
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Het resultaat over 2013 in minder negatief uitgevallen dan begroot. Het verlies 
over 2013 is mede veroorzaakt doordat de bijdragen van de parochianen en de 
rente-inkomsten gedaald zijn.  

Namens de locatieraad Neede, 

Daniël Mol, budgethouder 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

19 oktober € 85,15 Missio 
16 november € 51,30 Jongerencollecte Aartsbisdom 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Donderdag 25 december 10.30 uur T. Konniger en D. Konniger 
Zaterdag 27 december 19.00 uur T. Konniger en D. Konniger 
Zaterdag 10 januari 19.00 uur D. Konniger en T. Konniger 
Zaterdag 14 februari 19.00 uur D. Konniger en T. Konniger   
 

Koster Henk Holtkamp ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297. 
 

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

 

 

 

BORCULO'S MANNENKOOR GEEFT KERSTCONCERT 

OP ZONDAG 14 DECEMBER 2014, 16.00 UUR 
 

p zondag 14 december 2014 om 16.00 uur, zal het Borculo's Mannenkoor 
(BMK) een Kerstconcert geven in de R.K. Kerk H. Caecilia te Neede. 

Toegang: vrije gift. 
  

Het BMK telt 45 leden en werd opgericht in 1984. In de loop der 
jaren heeft het koor veel van zich laten horen bij optredens ter 
gelegenheid van o.a. koffie-, lustrum-, kerst en nieuwjaars-
concerten. Ook in het buitenland, vooral in Duitsland, geeft het 
koor acte de présence. 
Elk jaar verzorgen wij een buitenlandse reis en een optreden aldaar.  
Het repertoire omvat een groot aantal verschillende muziekstromingen, zoals 
geestelijke en klassieke muziek, opera- en operetteliederen, musical en 
barbershop-, volksliederen. In de laatste jaren maakten met name Slavische 
liederen een steeds groter deel uit van het repertoire, waarbij dan onze zwarte 
smoking wordt omgeruild voor een kozakkenkostuum. 
Maar ook het moderne koorrepertoire wordt steeds meer gezongen. 
De dirigent van het BMK is de bulgaar Christo Guenov en leidt sinds 2006 ons 
mannenkoor. Christo volgde vanaf zijn 5e jaar pianolessen en zijn eerste solo 
recital werd door hem gegeven op zijn 6e jaar. Hij studeerde af op het 
conservatorium in Bulgarije en deed e.e.a. nog eens "dunnetjes "over op het 
conservatorium in Enschede. 

O 
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In Vreden (Duitsland) hebben wij meegezongen in verband met het 100-jarig 

bestaan van het koor uit Vreden. Diverse koren uit onze omgeving en Duitsland 

waren aanwezig, echter in alle bescheidenheid, met respect voor de collegakoren, 

staken wij met kop en schouders boven de andere koren uit, dit als mededeling 

van de organisatie uit Duitsland. Met deze complimenten en ook al het enorme 

succes in 2009, toen het BMK zijn 25 jarig jubileum vierde in de grote kerk te 

Lochem, in samenzang met niemand minder dan Ernst Daniël Smid, geeft ons 

alle vertrouwen in de toekomst! 

Wij wensen U een fantastisch concert toe! 
 

Meld U aan bij een geweldig koor en geniet van het samenzijn! 

Frans Mulder, ℡ 06-44940712 

www.borculosmannenkoor.nl  
 
 

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

 

 

Het loopt tegen Kerst – 
 

in de late middag dwaal ik door de stad 

langs grachten, steegjes, pleinen en monumentale panden 

alles ademt hier historie 
 

het loopt tegen Kerst – 
 

lichtjes overal vertalen een feestelijk blij verwachtingsvol gevoel 

dan verscholen achteraf een openstaande deur 

onverwachte pracht in kleur en beeld 

ik sta in een kerk: 

een mis uit langvervlogen tijden 

rituelen volgen elkaar op in een golvende vanzelfsprekendheid 

knielen, zitten, staan, buigen, wierook en gregoriaans 

ik volg op een afstand 

maar al snel ga ik erin op 

kniel ook ik in het Credo bij de woorden 
 

ET INCARNATUS EST 

verbaasd kijk ik naar mijzelf en in een flits ervaar ik aan den lijve 

hoe zinvol rituelen zijn als de ziel de zin ervan doorleeft 
 

ET INCARNATUS EST 

de spil van ons geloof 

een knieval waardig 
 

het loopt tegen Kerst – 
 

Oeke Kruythof, uit: RedactieService december 2014 
 

et incarnatus est = en het vlees heeft aangenomen 

In dit gedicht komt de auteur op haar wandeling door Utrecht in de Sint Willibrorduskerk, waar op 

dat moment de eucharistie gevierd wordt volgens de Tridentijnse ritus van voor Vaticanum II. 
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██████ EEN DAG NIET GELACHEN… ██████ 
 

 

 

 

 

OPGAVE INTENTIES VOOR KERSTMIS 2014 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

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

 � Dinsdag 24 december 17.00 uur (Kerstavond) 
  Woord- en Communievering, Diapason en De Kerkuiltjes, pastor A. Zoet 
 

 � Woensdag 25 december 10.30 uur (1e Kerstdag) 
  Eucharistieviering, Dames- en Herenkoor, kapelaan K. Donders 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 8,- per intentie) deponeren in de 
groene brievenbus naast de ingang van het Achterhuis (uiterlijk dinsdag 23 
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 

Koster H. Holtkamp: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 

Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhofstraat 3 ℡ 0545-293810 

Secretaris Alex Wientjes Rapenburg 20a ℡ 0545-296246 

Budgethouder Daniël Mol Hengeler 45 ℡ 06-22852326 

   7161 ET  Neede 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 
 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Januaribinding 2015 7 januari 2015 19 – 23 januari 2015 

Paasbinding 11 maart 23 – 27 maart 

Pinksterbinding 29 april 11 – 13 mei 

Vakantiebinding 17 juni 29 juni – 4 juli 

Septemberbinding 26 augustus 7 – 11 september 

Allerheiligenbinding 14 oktober 26 – 30 oktober 

Kerstbinding 25 november 7 – 11 december 

Januaribinding 2016 6 januari 2016 18 – 22 januari 2016 
 

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, 

aan te vragen via het locatiesecretariaat ℡ 0545-286835. 

20 – december 2015 – januari 2015 

 

VOLKSKERSTZANG 
zaterdagavond 20 december 2014 

 

De jaarlijkse volkskerstzang is in De Grote 

Kerk en begint om 19.00 uur. 
 

De muziekvereniging Accoord uit Haarlo zal dit 

jaar haar medewerking verlenen en de 

samenzang begeleiden. 
 

De nadruk ligt op de samenzang, want samen 

willen we de bekende kerstliederen zingen en 

zo toeleven naar het kerstfeest, het 

geboortefeest van De Messias, Jezus Christus. 

Er zal verder solozang zijn en er zullen 

gedichten voorgedragen worden. 
 

Aan de uitgang is er een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor 

de kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Berkelland! 
 

U bent allemaal van harte welkom! 

De gezamenlijke kerken van Neede 
 
 

 

D e redactie van  B inding w enst u  D e redactie van  B inding w enst u  D e redactie van  B inding w enst u  D e redactie van  B inding w enst u      

fijne K erstdagen   efijne K erstdagen   efijne K erstdagen   efijne K erstdagen   en een voorspoedig N ieuw jaarn een voorspoedig N ieuw jaarn een voorspoedig N ieuw jaarn een voorspoedig N ieuw jaar    
 

 

 
 

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        *) Alleen niet in juli en augustus 
�  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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 


