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 53e Jaargang, no. 6.  November / december 2015 
 

 
  

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 

erwijl de bladeren aan de bomen verkleuren 

en de wind ze van de takken waait, waar ze 

op de grond een zacht ritselend tapijt vormen en 

het merkbaar kouder wordt en steeds vroeger 

donker, zijn er in de Rooms-katholieke Kerk twee 

bijzondere dagen: Allerheiligen op 1 november en 

Allerzielen op 2 november. Beide dagen staan in 

het teken van bijzondere mensen: degenen die 

heilig zijn verklaard en onze naasten die gestorven 

zijn.  
 

Op Allerheiligen lezen we Openbaringen 7, Psalm 

24 en de zaligsprekingen uit de Bergrede in 

Matteüs 5. Wanneer we uit die lezingen proberen 

te destilleren wie er bedoeld worden met heiligen, 

dan gaat het over mensen die waardig zijn bevon-

den, omdat ze hebben geleden onder verdrukking 

en vervolging, maar die in God bleven geloven en 

dat met de dood moesten bekopen. Zij staan in 

witte gewaden bij Gods troon, want hun eigen 

gewaden waren in bloed gedrenkt. In Psalm 24 is 

sprake van mensen die rechtvaardig zijn. Zij staan 

rechtop, zij trekken mee met God naar de tempel 

in Jeruzalem. De zesde zaligsprekingen in Matteüs 

5 is ‘zalig de zuiveren van hart, want zij zullen 

God zien’. Een mens die zuiver van hart is, gaat 

zachtmoedig en barmhartig met kwetsbare mede-

mensen om, sticht vrede en streeft naar gerechtig-

heid. In de viering van Allerheiligen staan we stil 

bij inspirerende mensen die een voorbeeld voor 
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ons waren. Dat kunnen heiligen zijn, die bijzonder moedig, gelovig of barmhartig 
waren. Heiligen zijn er in vele soorten en zij vormen door hun leven en hun 
getuigenis of hun spiritualiteit een bron van inspiratie die ook vele eeuwen later 
verrassend actueel en betekenisvol kan zijn. Zij doen daardoor een beroep op ons 
om zachtmoedig, barmhartig en rechtvaardig te zijn en zo te leven, dat wij Gods’ 
bedoeling met ons waarmaken. 
 

Wanneer het de dag daarna Allerzielen is, dan staan we stil bij het verdriet en 
gemis om gestorven dierbaren. We gaan naar het kerkhof of colombarium, of we 
steken thuis een kaars aan en zetten bloemen bij hun foto. Het zijn dagen van 
herinnering, van verdriet, gemis en pijn en soms ook van dankbaarheid, dat we 
haar of hem gekend hebben. Geen makkelijke dagen. Al heel lang is er dan ’s 
avonds in de kerk een Allerzielenviering, waarvoor alle familie van overledenen 
van het afgelopen jaar worden uitgenodigd, maar waar iedereen die een dierbare 
wil herdenken welkom is. De namen van de overledenen worden genoemd, een 
kaars voor hen aangestoken, voor hen gebeden. We roepen in herinnering wie zij 
waren en wat zij voor ons betekenden. We zijn verbonden met elkaar in gemis en 
verdriet en ook in de opdracht om verder te gaan zonder hen, maar met de liefde 
die ook over de dood heen ons met hen verbindt. Daarin is ons leven ook 
verbonden met Jezus en de weg die hij gegaan is een weg van liefde, recht-
vaardigheid, vrede, een weg die eindigde in de dood en uitliep op zijn opstanding. 

Pastor Annet Zoet. 

 

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

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong 

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet 

WD = Woorddienst ES = Dominee E. Struijk-Boers 

GVK = Gebedsviering voor kinderen KD = Pastor K. Donders 

 

Weekend van 31 oktober en 1 november: Allerheiligen 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

31 oktober en 1 nov. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 

Ma. 2 nov. 19.00 uur Allerzielen 
  Woorddienst met zang van het Herenkoor. Voorgangers 

zijn mevrouw te Brake-Broens van de Uitvaartgroep St. 
Paulus en leden van de werkgroep Avondwake en 
Uitvaart Neede. 

Do. 5 nov.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 31 okt. Eibergen 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 1 nov.     10.30 uur EU – HdJ  

Ma. 2 nov. Eibergen 19.00 uur WD – Werkgroep  19.00 uur WD – Werkgroep  

 Rietmolen 19.30 uur WD – Werkgroep 

Do. 5 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 7 en 8 november: 32e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Za. 7 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 11 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 7 nov. Eibergen 18.30 uur Oec. St.Maartenviering – ES 

Zo. 8 nov.     10.30 uur EU – HdJ  

Do. 12 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 14 en 15 november: 33e Zondag door het jaar 
Weekendwacht: pastor A. Zoet (06-27124695) 

Za. 14 nov. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

  Er is een 2e collecte: de Jongerencollecte. De opbrengst 

wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten om 

jongeren in verbinding te brengen met het geloof en met 

medechristenen (zoals de Wereldjongerendagen en de 

jaarlijkse Katholieke Jongerendag). 

  Er is ook een inzameling van eieren voor de Voedselbank 

Oost-Achterhoek (zie blz. 10). 

Do. 19 nov. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 14 nov. Eibergen 17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur EU – KD  

Zo. 15 nov.     10.30 uur EU – KD 

Do. 19 nov. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep  

 

Weekend van 21 en 22 november: Christus Koning  
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Zo. 22 nov. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van alle koren, 

verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

  Deze Caeciliaviering heeft als thema “Draag een steentje 

bij” en staat in het teken van onze vrijwilligers. 

  Na deze viering begint in café-rest. De Olde Mölle een 

vrijwilligersmiddag. Zie ook blz. 14. 

Wo. 25 nov.  Redactievergadering voor de Kerstbinding. 

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

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 

Vr. 27 nov. 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. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 22 nov.     10.30 uur EU – HdJ  

Do. 26 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 28 en 29 november: 1e Zondag van de Advent 
Weekendwacht: pastor A. Zoet (06-27124695) 

Zo. 29 nov. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

  Er is een 2e collecte voor de Kerstpakkettenactie van de 
gezamenlijke kerken voor de minima in de gemeente 
Berkelland. 

Do. 4 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 28 nov. Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ 

Zo. 29 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 3 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 5 en 6 december: 2e Zondag van de Advent 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

5 en 6 dec.  Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Wo. 9 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 5 dec. Eibergen 17.30 uur Vesper 

 Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 6 dec.      10.30 uur EU – HdJ 

Do. 10 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Vieringen in de komende weken: 

Za. 12 dec. 19.00 uur In onze kerk: 
  Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 
  Er is een 2e collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie 

(zie ook blz. 10). 
 19.00 uur In de RK Kerk in Eibergen: 
  Eucharistieviering waarin de vormelingen zich 

presenteren. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Di. 15 dec. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 
  Boeteviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Do. 17 dec. 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis (zie 

ook blz. 15). 
Vr. 18 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is mevrouw I. Nijland (PKN). 
  Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk. 
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  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 

Za. 19 dec. 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Jaarlijkse Volkskerstzang. 

Zo. 20 dec. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Do. 24 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

Do. 24 dec. 19.00 uur Kerstavond 

  Gezinsviering met zang van het koor Diapason en een 

kinderkoor (gelegenheidskoor). Voorganger is pastor A. 

Zoet. Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas 

Instelling (PCI) van St. Paulus. 

Vr. 25 dec. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 

2e collecte voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van 

St. Paulus. 
 
 

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

Gedoopt: 

04-10 Tijn Leferink, Marktstraat 7 

 Pien Wissink, Weemerhof 53 

 Luuk Thuinte, Fazantweg 44 

 Siem Thuinte, Fazantweg 44 
 
 

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

 

 

 

STOP JE VERDRIET NIET WEG 
 

ouwen is nog zo'n beladen onderwerp. Buiten de familiekring is 

het een moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt 

echter om door te gaan. Mensen met een verlies zoeken naar een 

nieuw balans. Een gesprek met lotgenoten kan hierbij helpen. Veel 

adviezen van mensen komen op je af: ''je moet afleiding zoeken'', ''je 

moet hard werken'', ''het verlies slijt wel''. Veel van die adviezen betreffen vaak 

het ontkennen van het verlies. Het is echter zo iets groots, het verlies van je 

partner, je kind je vader of moeder. In onze streek zijn mensen wel gewend om 

hard te werken. Ook na een ernstig verlies gaan veel mensen maar door, want ze 

moeten toch verder. 
 

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats of streek, bent U 

van harte welkom op de ''dag van het licht'' op dinsdag 24 november a.s. in De 

Molenberg in Groenlo. 
 

Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten, die ook een verlies 

hebben gehad, er samen over te praten, kan helpen jouw verlies dragelijker te 
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maken. Op deze dag kun je je veilig voelen, alles blijft binnenskamers er wordt 
verder niet over gepraat. Het is jouw verdriet. De gevoelens welke worden uit-
gesproken worden heel serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan. 
 

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd Ds. Wytze Andela, voor-

ganger in Neede. 
 

Voor opgave en nadere informatie kunt u terecht bij: 
Willy Klein Nijenhuis  Kempersdijk 14 ℡ 0545-292177 

Diny Heuwer Kronenkamp 17 ℡ 0545-292562 
 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2015 
 

e bereiden ons weer voor op alweer de tiende Kerstactie van de Kerken in 
de gemeente Berkelland. 

De economie trekt weer wat aan maar we zien dat nog nauwelijks terug in de 
werkloosheidscijfers. Dit betekent dat er nog steeds veel mensen zijn die het 
financieel heel erg krap hebben. 
Als gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland willen we deze mensen 
opnieuw een hart onder de riem steken door hen als lichtpuntje met de Kerst 
een goed pakket met levensmiddelen te geven. We willen dit doen in navolging 
van Jezus die ons als opdracht meegaf om te zien naar de naaste. Wij 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, Schuldhulp Op Maat, Voormekaarteams en de Voedsel-
bank Oost Achterhoek. 
 

Wilt u ons opnieuw helpen om de Kerstactie tot een succes te maken? Om de 
Kerstactie te kunnen verwezenlijken moeten we geld inzamelen om straks de 
levensmiddelenpakketten te kunnen betalen. Wij vragen u naar draagkracht een 
gulle gift in de collecte voor de Kerstactie te doen of door een gift over te maken 
naar onze bankrekening NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie 
Kerken Berkelland. 
Voor meer informatie: www.kerstactieberkelland.nl 
 

Namens alle afgevaardigden van de Kerken in de gemeente Berkelland, heel 
hartelijk dank. 

Gerard Bartels, afgevaardigde namens de RK Kerk Neede 
 

 
 

 

MEEZINGEN IN GELEGENHEIDSKOOR 
 

protestantse kerk Eibergen-Rekken willen in de adventstijd een gelegen-
heidskoor samenstellen. Er is een nieuw Kerstoratorium geschreven, door 

de mensen uit Groningen die jaren geleden ook De Appelbloesem gemaakt 

W 
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hebben. De muziek heeft hetzelfde karakter: goed zingbare, melodieuze liederen, 

vaak vierstemmig, met een mooie begeleiding.  

Het oratorium heet “De verhalen”. Er worden verhalen verteld door betrok-

kenen bij de geboorte van Jezus, o.a. door Maria, Simeon, Elizabeth, herders en 

wijzen. Tegelijkertijd zijn het ook ónze verhalen: de geboorte van Jezus krijgt 

pas betekenis als de verhalen van toen gaan samenvallen met de onze. 
 

We gaan de muziek, onder leiding van Annemarie Westhuis, instuderen op (vijf 

of) zes zaterdagochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur. De eerste keer 31 oktober; 

daarna op 7, 14, 21 en 28 november, en de laatste keer is 5 december.  
 

In de kerkdienst van 6 december willen we het stuk ten gehore brengen. 
 

Ongetwijfeld zullen zich veel enthousiaste zangers en zangeressen melden die 

eerder hebben meegezongen. Maar ook nieuwelingen zijn weer van harte 

welkom! Altijd mooi om weer nieuwe mensen te ontmoeten (bijvoorbeeld in de 

pauzes!). Ook wie niet lid is van een kerk, en mensen uit andere plaatsen, zijn 

van harte welkom! 
 

Er komen nog wel nadere uitnodigingen, maar je kunt je vanaf nu, het liefst per 

mail, al opgeven. Wil je aangeven welke stemsoort je zingt? 

Opgeven kan bij Bert Westhuis, bertwesthuis@hotmail.com. 

Eventueel per telefoon: 0545-472951. 
 

 

BEZINNEND OP WEG NAAR KERST(MIS) 
 

Het kind van de hoop 

wordt steeds weer geboren 

uit mensen, 

God; wat een wonder! 

  

oms 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 29 november tot 

en met 6 januari, willen wij: Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie 

HH Twaalf Apostelen en ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse 

gemeente Eibergen-Rekken, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via 

de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aan-

reiken. 
 

Bent u geïnteresseerd?  

Opgave bij Freek ten Berge: E-mailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com 

N.B. Als u de bezinningsmails rond de veertigdagentijd begin dit jaar heeft 

ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe bezinnings-

mails, u krijgt dan eind november automatisch bericht van ons. 
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Bent u niet in het bezit van een computer / 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 
 
 

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

 

 

HEEL HARTELIJK BEDANKT 
 

este parochianen van Parochie St Paulus, 
Ik ben in september echt met mijn pensionering begonnen. Nu kan ik de 

balans opmaken van het afscheid. Het was in één woord: Prachtig. De afscheids-
viering in Groenlo was hartverwarmend. Een echt diaconale viering, dat was 
mijn wens en dat is het ook geworden.  
 

De collectes en giften tijdens die viering en andere 'laatste' vieringen brachten 
een mooi bedrag op: € 587,-. Daarvan gaat € 300,- naar het kokosnotenproject op 
het Filippijnse eiland Polillo en € 287,- naar de zusters ACT in Maria Aurora (In 
het noorden van het arme bisdom Infanta). Deze zeer diaconale zusters hebben 
mij heel goed verzorgd toen ik tijdens mijn reis bij hen te gast was en aan hun 
activiteiten deel nam. Zij allen kunnen dat bedrag goed gebruiken om samen met 
de armen daar mooie projecten op te starten.  
 

Ik wil u allen heel hartelijk bedanken. Het pastorale werk heeft mij heel veel 
gebracht dat alle moeite dik waard was. Het ga u allen goed!  

Simon Nagelmaeker 

Eibergen 
 

 

VICEVOORZITTERSCHAP PAROCHIEBESTUUR ST. PAULUS 
 

ot 1 februari van dit jaar was Bertil van Lith vicevoorzitter van het 
parochiebestuur. Hij heeft dit uitstekend gedaan en we bedanken hem heel 

hartelijk voor zijn inzet. 
Als nieuwe vicevoorzitter is nu Gerard Slotman uit Groenlo benoemd. Hij is één 
van de zittende bestuursleden van ‘het eerste uur’. In de beginfase was hij 
penningmeester, thans is hij bestuurslid voor personeelszaken en tweede 
penningmeester.  
Gerard Slotman was al waarnemend vicevoorzitter. Hij is ingewerkt in de 
verschillende lopende dossiers, heeft grote kennis van alle door het bestuur 
beheerde portefeuilles en onderhoudt frequent contacten met de locaties en het 
secretariaat. Hij geniet het vertrouwen van alle bestuursleden. Binnen het 
bestuur zal binnenkort gekeken worden naar het takenpakket van de 
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verschillende bestuursleden. Immers, het vicevoorzitterschap van het bestuur 

vergt nogal het nodige. 

Wij zijn Gerard Slotman zeer erkentelijk voor zijn bereidheid om de taak van 

vicevoorzitter op zich te nemen. 

Namens het parochiebestuur, 

pastoor H.A.M. de Jong, voorzitter 
 

 

HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING 
 

et kan je zomaar gebeuren dat je ziek wordt. Bij ziekte en lijden ervaren 

mensen pijn en soms machteloosheid en beperktheid. Je leven verandert 

drastisch. Je bent aangewezen op de hulp van anderen. Dat kan moeilijk te 

aanvaarden en te dragen zijn.  

In het evangelie lezen we dat Jezus zieken bezocht, ontving en hen genas. Zijn 

leerlingen kregen de opdracht dit ook te doen. De eerste christenen riepen een 

“presbyter” (oudste/priester) als iemand ziek was, om “een gebed over de zieke 

uit te spreken en deze met olie te zalven, in de naam van de Heer” (Jacobus 5, 

14).  
 

Een zieke die gelooft, weet dat veel dingen waar we ons druk over maken, 

relatief zijn. Dat kan helpen om te ontdekken wat het belangrijkste is in het 

leven: onze relatie met God. Als christenen weten we dat er altijd hoop is. De 

ziekenzalving is het sacrament van de hoop en de bemoediging. De ziekenzalving 

is bestemd voor iedereen die ernstig ziek is, in stervensgevaar verkeert, door 

ouderdom verzwakt is of bijvoorbeeld een risicovolle operatie moet ondergaan. In 

dit sacrament wil God ons kracht, vrede en moed geven om ziekte en lijden te 

dragen. Hij wil ons liefdevol onze zonden vergeven en onze ziel genezen. Als dat 

ons gegeven wordt, helpt het sacrament om lichamelijk te genezen. Is dat niet 

het geval, dan helpt het de zieke om zich voor te bereiden op de dood of om de 

ziekte of handicap te dragen. Indien dit mogelijk is ontvangt de zieke voor de 

ziekenzalving eerst het sacrament van boete en verzoening en na de zalving de 

heilige communie. De laatste communie wordt ook wel ‘het viaticum’ genoemd: 

‘voedsel voor de reis’. 
 

Lijden kun je als alleen maar negatief zien, maar het krijgt een positievere 

betekenis en kracht als je het kunt ervaren in verbondenheid met het lijden van 

Jezus. Geloven doe je niet alleen, en ook ziekte zou je niet alleen moeten dragen. 

Het is een werk van barmhartigheid om bij zieken op bezoek te gaan en voor ze 

te bidden. Al zo vaak heb ik als priester gezien dat het ontvangen van de zieken-

zalving mensen veel troost geeft, ook omdat ze dit sacrament in alle rust 

ontvangen in de aanwezigheid van familie, vrienden, verzorgers. 

Sommige mensen stellen de ziekenzalving uit totdat ze bijna dood gaan. Dat is 

jammer. Zo ontzeggen ze zichzelf de kracht die God tijdens de ziekte wil geven. 

Zo nodig krijgt de zieke ook kracht om zich voor te bereiden op de voltooiing van 

de aardse levensweg.  

En ook is nog het volgende van belang. Met één priester (ondergetekende) in 

actieve dienst voor zeven geloofs-gemeenschappen in de St. Paulusparochie is 
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niet op elk gewenst moment een priester beschikbaar die het sacrament kan 
toedienen. Indien er geen priester is, kan echter het geven van de ziekenzegen 
door een pastoraal werker een reële mogelijkheid zijn. Bij de ziekenzegen wordt 
uit de bijbel gelezen, samen gebeden, vindt een handoplegging plaats en kan de 
zieke de heilige communie ontvangen. Bij een viering met ziekenzegen vindt 
géén zalving met olie plaats omdat alleen een priester het sacrament, dat een 
zonden-vergevend sacrament is, kan toedienen. Daarom adviseer ik, als de 
situatie dit toelaat, om niet te lang te wachten met het aanvragen van de 
ziekenzalving: om teleurstelling te voor-komen maar vooral om de zegenrijke 
werking van dit genademiddel ten volle te ervaren. 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

14/15 NOVEMBER: EIERACTIE ST. MAARTEN 
 

l een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de Voedsel-
bank. Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en wel in het weekend 

van 14 en 15 november. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, een 
doosje eieren mee te brengen. Achter in de kerk staan daar kratjes 
voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan 
vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij 

kopen voor dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. De 
voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het algemeen weinig 
eieren worden aangeboden voor de wekelijkse pakketten. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 

 

ADVENTSACTIE 2015 GAAT VOOR BRAZILIË: 
WOONBOERDERIJ GEEFT KINDEREN EEN TOEKOMST 

 

e Aventsactie vraagt in het kader van Moeder & Kind om steun voor 
Braziliaanse kinderen die het zonder moeder moeten stellen. Deze kinderen 

worden veelal door de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan de zorg op 
Woonboerderij Sitio Shalom. De kinderen liefde, bescherming, psychologische 
bijstand en nieuwe hoop bieden is het doel. 
Ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis en hun ontwikkelings-
achterstand, verlaten de jongeren de woonboerderij met een diploma. 
Krachtig op eigen benen kunnen ze deel gaan uitmaken van een 
maatschappij die ze als bikkelhard hebben ervaren. 
 

Kinderen uit probleemgezinnen 

Op de woonboerderij worden 32 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
opgevangen. De opvang werd in 1992 gebouwd in het dorpje Pequeri in de staat 
Minas Gerais, in een mooie groene omgeving op 2 uur rijden van Rio de Janeiro. 
De kinderen komen uit gezinnen met grote problemen: crack- en alcohol-
verslaving, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. Vaak hebben deze 
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kinderen al langere tijd op straat gezworven, overlevend door te werken voor een 

drugsbende of in de prostitutie.  
 

Intensieve begeleiding 

De woonboerderij biedt hulp in vele vormen: acht groepsleiders, drie maat-

schappelijk werkers, drie psychologen, en een muziekdocent. De psychische 

problematiek is vaak schrijnend. Eén van de bewoners is een dertienjarig meisje 

dat door familieleden werd geprostitueerd. Tweemaal werd een zwangerschap bij 

haar afgebroken. Ze is zo geconditioneerd dat ze haar lichaam aanbiedt in ruil 

voor de kleinste dingen. Aan de andere kant kan ze uren tegen haar pop praten. 

Ze krijgt nu constante aandacht van het team van psychologen. 

 

Twee fulltime en één parttime psycholoog helpen de kinderen beseffen hoe een 

‘normaal’, veilig leven kan zijn. Er wordt gespeeld, gesport, geleerd, muziek 

gemaakt. Alle nodige begeleiding en opvoeding krijgen de kinderen om voor 

zichzelf te kunnen gaan zorgen. 
 

Na hun achttiende kunnen studerende jongeren nog enkele jaren in een andere 

woonvorm terecht. Sinds de oprichting zijn ruim 200 jongvolwassenen terug-

gekeerd in de maatschappij. Daarvan zijn er 13 teruggevallen in de criminaliteit; 

twee zijn er zelfs vermoord. De anderen hebben werk gevonden en een gezin 

gesticht.  
 

De ervaring en kennis van deze stichting wordt door de lokale regering gewaar-

deerd en steeds meer financieel ondersteund, al draait de woonboerderij nog 

vooral op donaties vanuit Nederland. 
 

Uw donatie is nodig om de kinderen te kunnen blijven helpen bij het verwerken 

van hun afschuwelijke ervaringen en ze te blijven opvangen en voor te bereiden 

op een gezond bestaan. Om hulp te kunnen blijven bieden, wil Adventsactie € 
30.000 bijdragen. 
 

In de Adventsperiode vraagt de Paulusparochie uw bijdrage in de collecte die 

voor dit specifieke doel wordt gehouden. U kunt uw bijdrage ook storten op de 

rekening van de Adventsactie. Het rekeningnummer is: NL89INGB0653100000 

onder vermelding van Adventsactie Brazilië. 

Op de site van de Adventsactie treft u foto’s en een video aan van de woonboerderij 

in Brazilië. 
 

 

START JAAR VAN BARMHARTIGHEID 
OP 13 DECEMBER IN GROENLO 

 

it voorjaar heeft Paus Franciscus officieel afgekondigd dat er in heel de 

wereldkerk een bijzonder “Heilig Jaar van Barmhartigheid” wordt 

gehouden, dat begint op 8 december 2015 en eindigt op 20 november 2016. 
  

“Barmhartigheid is het voornaamste fundament van het leven van de Kerk”, 

schrijft Paus Franciscus. “De geloofwaardigheid van de Kerk blijkt uit de barm-
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hartige liefde en compassie die zij betoont.” “Waar christenen zijn, daar zou 
iedereen een oase van barmhartigheid moeten vinden.” 
 

De paus geeft in de bul diverse adviezen aan de gelovigen hoe zij aan het 
komende Heilige Jaar invulling kunnen geven: ga op bedevaart als teken van 
bekering; veroordeel niemand, maar vergeef en geef; vermijd roddel, afgunst en 
jaloezie; open het hart voor de marges van de samenleving en breng vertroosting, 
barmhartigheid en solidariteit naar mensen die in moeilijke omstandigheden 
leven; verricht de lichamelijke en geestelijke daden van barmhartigheid met 
vreugde; verblijf biddend en aanbiddend bij het Allerheiligste Sacrament. 
 

In de bul staat dat de Heilige Deur van de Sint-Pieter op 8 december geopend 
gaat worden, en de Heilige Deuren van de andere grootbasilieken in Rome in de 
daaropvolgende dagen. Franciscus verzoekt elk bisdom om tenminste één 
‘Heilige Deur van Barmhartigheid’ aan te wijzen en te openen tijdens de lokale 
vieringen van het Heilig Jaar.  
 

Enkele weken geleden werd ik benaderd door hulpbisschop Mgr. H. Woorts, die 
in ons aartsbisdom coördinator is voor dit “Jaar van Barmhartigheid”. 
In het aartsbisdom Utrecht zijn drie kerken in beeld gekomen om een bijzondere 
rol te vervullen in dit heilig jaar.  
Eén van die kerken is in onze St. Paulusparochie gelegen: de H. 

Calixtusbasiliek. In onze basiliek zal op zondag 13 december ook een 

Heilige Deur worden geopend en voor ons vicariaat Arnhem de start 

plaatsvinden van dit heilig jaar.  
 

Op 13 december, om 10.30 uur zal dan ook in Groenlo een zeer bijzondere viering 
plaatsvinden, die wordt voorgegaan door hulpbisschop Mgr. Hoogenboom, vicaris 
Pauw, pastoraal werker Zoet en ondergetekende. In de viering zullen de 
jongeren, die komend jaar het heilig Vormsel ontvangen, zich presenteren. Onder 
hen bevinden zich ook jongeren uit uw locatie. 
 

Op 13 oktober vond een zgn. ‘brainstormavond’ plaats voor o.a. leden van 
locatieraden en pastoraatgroepen. Tijdens deze avond, die geleid werd door de 
heer Peter Müller uit Groenlo is nagedacht over een mogelijk programma van 
activiteiten voor de viering van het Jaar van Barmhartigheid in de verschillende 
locaties in onze St. Paulusparochie. 
Binnenkort verneemt u hierover meer. Houdt u ook de berichtgeving op onze 
website in de gaten: www.stpaulusparochie.nl. 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

BOEKBESPREKING "DE KUNST VAN HET ALLEEN ZIJN" (ANSELM GRUN). 
 

p woensdag 20 januari 2016 start de nieuwe serie bijeenkomsten,waarin wij 
met elkaar spreken over een boek. De bijeenkomsten worden gehouden in 

Het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 GR Neede van 9.30 tot 11. 30 uur. 
Het boek dat we gekozen hebben is: "De kunst van het alleen zijn"door Anselm 
Grun. 
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Anselm Grun is een Duitse Benedictijnerpater en schrijver van spirituele boeken. 

Alleen zijn wordt meestal als negatief ervaren, maar de schrijver wijst op de 

tegenkant: het kan je veel opleveren. Alleen zijn is niet hetzelfde als vereen-

zaming of isolement. Angst om alleen te zijn, is dan ook niet nodig, volgens 

Grun. Door te mediteren, te wandelen of simpelweg een tijdje helemaal niets te 

doen, onderbreekt stilte het levensritme. Zo vormt alleen zijn een vruchtbare 

bodem voor zelfontplooiing en spirituele groei. 

Het ISBN nummer is 139789025904210. Het boek kost 9,99 euro en is te 

bestellen bij Bol.com. 

Er is plek voor 12 deelnemers en de kosten voor deze serie bijeenkomsten zijn 5 

euro. U kunt zich opgeven bij Rieky Luttikholt (lutti212@planet.nl of ℡ 0545-
474255). 

De andere data voor deze serie bijeenkomsten zijn: 17 februari, 16 maart, 20 

april en 18 mei 2016. Als u zich opgeeft, zou het fijn zijn als u voor de eerste 

bijeenkomst het eerste hoofdstuk in het boek gaat lezen, zodat we de eerste keer 

goed kunnen starten. 

Judith Herbers en Rieky Luttikholt 
 

 

NIEUW BEGRAAFPLAATSREGLEMENT ST. PAULUSPAROCHIE 
 

et bestuur van de Paulusparochie heeft op 9 september 2015 een nieuw 

begraafplaatsreglement vastgesteld en dit is door de bisschop goedgekeurd 

op 16 september 2015. 

Het oude reglement was aan een update toe en er zijn een aantal tekstuele 

aanpassingen uitgevoerd. Zo zijn ook een aantal begrippen beter omschreven en 

zijn een aantal artikelen aangepast aan de huidige tijd en inzichten. Het 

strooiveld is nu opgenomen en ook is een bijzetting van een urn en een graf beter 

beschreven. 

Het nieuwe reglement is in samenwerking met het bisdom tot stand gekomen en 

gaat in op 1 oktober 2015. Hierbij vervallen de oude reglementen en komen de 

nieuwe er voor in de plaats. U kunt het nieuwe reglement vinden op de site van 

de St. Paulusparochie www.stpaulusparochie.nl onder ‘Beleid en Tarieven’. 
 

Als u nog vragen heeft over de nieuwe reglementen kunt u zich wenden tot de 

begraafplaatsbeheerder van het kerkhof in uw locatie of bij ondergetekende. 
 

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 

namens het bestuur van de St. Paulusparochie, 

H.J. Bos, bestuurslid St. Paulusparochie portefeuille begraafplaatsen 

Panovenweg 2, 7157 BZ  Rekken, ℡ 0545-431490 
 

 

VERHUISBERICHT PASTOR ZOET 
 

er 21 november is mijn adres: De Morsboer 41, 7482 GN Haaksbergen. 

℡ 053-8513325 of 06-27124695. 
Mijn e-mailadres blijft: annettezoet@gmail.com. 

Pastor Annet Zoet. 
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████████ VAN DE LOCATIERAAD ████████ 
 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERSMIDDAG NA CAECILIAVIERING 
 

ondag 22 november 2015 vieren we in de kerk de jaarlijkse Caeciliaviering. 
Hierin staan onze vrijwilligers centraal. 

Elke drie jaar organiseren we bovendien voor onze vrijwilligers met hun 
partners een feestelijke middag/avond, als een blijk van waardering voor de inzet 
voor onze parochie. De laatste keer was in 2012 bij Stroets Bakstudio waar 
cabaretgroep ‘Hoe? Zo’ uit Vorden een prachtig optreden verzorgde met cabaret 
en zang in streektaal. 
Na de viering op zondag 22 november, die begint om 10.30 uur, gaan we naar 
café-restaurant “De Oldë Molle” voor een lunch. Daarna volgt een optreden dat 
u ongetwijfeld weet te waarderen. We verwachten tussen 15.00 en 15.30 uur 
deze feestelijke middag af te sluiten. 
 

Voor deze feestelijke middag ontvangen de vrijwilligers deze keer geen 

persoonlijke uitnodiging. 
Dus bent u vrijwilliger, dan kunt zich zelf (graag uiterlijk zondag 15 november) 
aanmelden voor deelname aan de vrijwilligersmiddag bij het locatiesecretariaat 
(℡ 0545-286835) of via een mailtje naar locatieraadneede@stpaulusparochie.nl). 
Uiteraard is uw partner ook van harte uitgenodigd! 
 

 

TECHNISCHE ZAKEN 
 

eze maand zijn de herstelwerkzaamheden aan het graf van pastoor Van 
Rooijen op ons kerkhof afgerond. Door vele jaren in vocht en vorst waren er 

stukken afgebrokkeld van de voet. Dit is vakkundig hersteld en de voet is daarna 
ter bescherming geschilderd met betonverf. 
Verder is een langlopende storing in de CV-ketel van het Achterhuis verholpen. 
Een defect in de automatisch ontluchting bleek voor het verlies van waterdruk 
te zorgen. Met het oog op de voor ons liggende winterperiode zijn we heel blij dat 
de vrijwilligers dit euvel hebben weten te verhelpen. Dank daarvoor! 

De locatieraad. 
 

 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

29 augustus € 58,70 Missie Verkeersmiddelen actie (MIVA) 
20 september € 212,22 Collecte voor Pax Christi (in oecumenische dienst) 
26 september € 42,65 Vredesweekcollecte (Pax) 
10 oktober € 77,45 Ingelaste collecte voor de hulp aan vluchtelingen  
 

 

SAM’S KLEDINGACTIE ZEGT: BEDANKT 
 

e kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 3 
oktober in Neede is gehouden, heeft 625 kilo kleding opgebracht voor 
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Cordaid Mensen in Nood.  
 

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! 

Met het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid 

Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie of over de 

gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl  
 

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een 

kledinginzameling te organiseren voor Sam’s Kledingactie. Om de actie ook dan 

weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding 

hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, 

kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar  

℡ 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl. 
 

 

UITNODIGING KERSTMIDDAG SENIORENSOOS OP 17 DECEMBER 
 

e Werkgroep Caritas organiseert dit jaar de Kerstmiddag op donderdag 17 

december om 14.00 uur en wel 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 drankje in het Achterhuis. 

Voor deze middag vragen wij voor de leden een bijdrage van € 10,- en voor de 
niet soosleden € 15,-. 
 

Graag opgave voor 10 december bij Willy Klein Nijenhuis, ℡ 292177. 
 

Tot donderdagmiddag 17 december, met vriendelijke groet, 

Werkgroep Caritas 
 
 

████████ INLOOPHUIS NEEDE ████████ 
 

 

 

ELK MENS IS ANDERS 
 

ns inloophuis bestaat bij de gratie van de gasten die 

komen. Zonder gasten heeft een inloophuis geen 

bestaansrecht. 

Eigenlijk bieden we onze gasten in materiële zin maar heel 

weinig: koffie of thee met een koekje erbij en de mogelijkheid 

om een spelletje te doen of wat te knutselen. Toch groeit langzaam maar zeker 

de groep mensen die regelmatig het Inloophuis Neede bezoekt. 
 

De promotie van het Inloophuis Neede is een terugkerend onderwerp op de 

bijeenkomsten met alle gastheren en gastvrouwen. Hoe brengen we het inloop-

huis onder de aandacht bij onze doelgroepen? Dat roept automatisch de vraag 

op: wat zijn eigenlijk onze doelgroepen? Waar richten we ons op? 

De slogan van het Inloophuis luidt “omdat de ander er is”. Dat zegt het eigenlijk 

helemaal. Het Inloophuis is er voor mensen die graag andere mensen willen 

ontmoeten. Belangrijk daarbij is het woord ‘respect’. 
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Elke gast die het Inloophuis Neede bezoekt heeft zijn of haar eigen verhaal. Het 
is aan de gast wat hij daarvan met anderen wil delen. De gast mag verwachten 
dat er respectvol wordt omgegaan met zijn of haar verhaal en wij verwachten dat 
de gast respect toont voor de andere gasten en de aanwezige gastheren en gast-
vrouwen. 
 

Boven die artikel staat ‘Elk mens is anders’. Dat merken we in het inloophuis. 
Het zijn niet alleen de gasten die allemaal verschillend zijn, ook elke gastheer of 
gastvrouw is uniek. Ieder mens komt met zijn of haar verhaal en ervaringen 
naar het inloophuis. Dat er, naast een gezonde dosis gezelligheid en ont-
spanning, ook ruimte is om die verhalen en ervaringen met elkaar te delen, 
daarin schuilt volgens ons de kracht van het Inloophuis Neede. 
 

Vermeldenswaardig is dat in de St. Paulusparochie een tweede ontmoetingsplek 
is ontstaan, namelijk in de locatie Lievelde. Daar organiseert de plaatselijke kerk 
in samenwerking met de ouderenbond en de Zonnebloem wekelijks een inloop in 
het Bernard Vos Clubhuus die zeer goed bezocht wordt. 
 

Het Inloophuis Neede en de inloop in Lievelde zijn dan wel geen plekken waar 
het geloof wordt verkondigd, maar waar we als kerk wel Jezus navolgen door om 
te zien naar onze naaste. 
Gerard Bartels, 

coördinator Inloophuis Neede 
� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl 
�  www.stpaulusparochie.nl � Diaconie � Inloophuis Neede 
 
 

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

 

 

 

WERELDJONGERENDAGEN IN KRAKAU 
 

n 2016 zijn de Wereldjongerendagen in Krakau (Polen). Het Aartsbisdom 
Utrecht organiseert de reis ‘Ontmoet Papa Wojtyla!’. Het zou mooi zijn als 

veel jongeren van ons bisdom met deze reis meegaan. 
Er zullen informatieavonden georganiseerd worden op vier plaatsen in ons 
Aartsbisdom: Amersfoort, Enschede, Ede-Wageningen en Doetinchem. 
 

Meer informatie over de Wereldjongerendagen en andere activiteiten voor jeugd 
en jongeren kunt u vinden op www.jongaartsbisdom.nl. 
 

 

JONGEREN: 
KOM NAAR ‘SAINTS TODAY’ IN EDE OP ZONDAG 8 NOVEMBER 

 

este jongeren, 
 Zoals je misschien weet, vieren wij als Katholieke Kerk, op 1 november 

Allerheiligen. Dit willen we ook met jou vieren! Namelijk op zondag 8 november 
met Saints Today in Ede. We zullen een prachtige bijeenkomst hebben met veel 
gezelligheid, actie en geloofsverdieping. 
We gaan deze dag samen beginnen met een wandeling in het bos in Ede. 

I 

B 



 17 – november / december 2015 

Je wordt tussen 13.00 en 13.30 uur verwacht in de Antonius Kerk (Stationsweg 

112 Ede), en van hieruit zullen we om 13.50 uur vertrekken naar de startlocatie 

van onze wandelroute. Wees dus op tijd! 

Na de wandeling zullen we luisteren naar een inleiding, hierna is er Aanbidding 

van het Allerheiligste en we sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd. De 

kosten voor deze dag zijn € 5,-. 
 

Indien je met het openbaar vervoer komt: de kerk is op slechts vier minuten 

loopafstand van het treinstation. Kom je met de auto; dan kun je deze parkeren 

op de parkeerplaats van de Antonius Kerk. We raden je aan om goede 

wandelschoenen aan te trekken, je eigen flesje drinken mee te nemen en 

rekening te houden met het weer. 
 

Opgeven kan door te mailen naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl en is 

mogelijk tot 2 november. Tot ziens in Ede! 

Samuel Luz en Amanda Praseres 
 

 

BOEKJE OVER WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 
 

p 8 december begint het door paus Franciscus afgekondigde jaar van 

Barmhartigheid. Het is een jaar waarin we op verschillende manieren 

activiteiten kunnen ontwikkelen die met barmhartigheid te maken hebben, en 

ook kunnen nadenken wat dit voor je betekent. 

Vier jaar geleden hebben pastoor Gerben Zweers en de pastoraal werkers Joset 

van Leeuwen, Vincent van der Helm en Ed van de Moosdijk, een boek 

geschreven over de Zeven werken van Barmhartigheid. Aan de hand van zeven 

gebrandschilderde ramen uit de kerk van Culemborg beschrijven zij wat de bijbel 

over de zeven werken te zeggen heeft en wat de kerkvader Augustinus er over 

schrijft. Bij ieder werk hoort een toepasselijke heilige en is er een meditatie. Het 

boek, heeft 156 bladzijden en kost 16,95. U kunt het bestellen bij pastoor 

Zweers, pastoorzweers@gmail.com, inclusief verzendkosten. 
 

 

IKONENMUSEUM KAMPEN: FOTOTENTOONSTELLING “RELIGIE NU” 
 

anaf 15 september t/m 23 januari 2016 presenteert het Ikonen Museum 

Kampen de fototentoonstelling “Religie Nu” van de Rotterdamse media-

kunstenaar Eddy Seesing. 

Zeven jaar lang werkte Seesing aan een serie fotoportretten op groot formaat 

van voorgangers van zeventig verschillende geloofsgemeenschappen in Neder-

land. De serie toont kerkelijke voorgangers in hun natuurlijke habitat en schept 

een tijdsbeeld van de hedendaagse samenleving en de verscheidenheid aan 

religies die ons land kent. Zowel Christenen van verschillende denominaties, als 

diverse richtingen binnen de Joodse, Moslim-, Hindu- en Boeddhistische 

gemeenschappen zijn te zien. Door de wijze waarop Seesing de Religie Nu 

tentoonstelling heeft samengesteld en ingedeeld, legt hij de nadruk op de 

overeenkomsten tussen de verschillende geloven. 
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Uiteraard is ook een groot deel van onze (Russische) top Ikonen te bezichtigen in 
diverse zalen van het museum. 
Daarnaast tonen wij een unieke collectie nooit eerder getoonde Griekse Ikonen 
uit eigen bezit en uit bruikleen beschikbaar gestelde Ikonen. 
 

Buiten Nieuwstraat 2 
8261 AV Kampen 
℡ 038-385 84 83 
www.ikonenmuseumkampen.nl  

 

 

K.B.O. NIEUWS 
 

insdagmiddag 8 december is er een optreden van “The Voices” in het 
Achterhuis. Deze middag staat geheel in het teken van Kerst. Dit koor is 

heel geweldig en het beloofd dan ook een mooie middag te worden, echt de 
moeite waard om naar te luisteren. 
Niet K.B.O. leden zijn ook van harte welkom maar van hen vragen bij een 
bijdrage van € 2,50. 
Opgave graag voor 30 november bij Willy Klein Nijenhuis, ℡ 292177 
 

ilt u voor de Kerst een mooi zelfgemaakt bloemstuk, daarvoor kunt u zich 
opgeven. Maandagmiddag 21 december, om 14.00 uur in het Achterhuis is 

daar gelegenheid voor. 
Wij vragen voor de K.B.O. een kleine bijdrage van € 2,- en voor niet leden, die 
ook van harte welkom zijn, € 3,-. 
Opgave graag voor 16 december bij Willy Klein Nijenhuis, ℡ 292177 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur K.B.O. 
 

 

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 € 6,75 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 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 

 ℡ 0544-464663 Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 

  � secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Pastoresteam: 

Pastoor H.A.M. de Jong Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo 

 ℡ 06-123 797 93 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  

Annet Zoet (pastoraal werker) Scholtenhagenweg 42-42, 7481 VP Haaksbergen 

 ℡ 06-271 246 95   vanaf 21-11: De Morsboer 41, 7482 GN Haaksbergen 

  � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

Weekendwacht (voor pastorale nood en ziekenzalving, bereikbaar van 

vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur): In het ‘Overzicht 

vieringen’ staat welke pastor voor dat weekend de wacht heeft. 
 

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

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

Inloophuis Neede (� inloophuisneede@stpaulusparochie.nl): 

Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis. 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 

Voorzitter vacant 

Secretaris vacant 

Budgethouder Daniël Mol Hengeler 45 ℡ 06-22852326 

   7161 ET  Neede 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

Pastoraatsgroep Neede 

  Hermien Kempers Barmentloo 40a ℡ 0545-292707 

  Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 

  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
 
 
 
 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

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. 
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ALLERZIELEN 
 

Toen 

voorgoed 

verdween jij 

toen – 

je laatste adem kwam 

toch nog onverwachts 

maar als ik aan je denk 

ben jij er weer 

weet ik alles weer van jou 

hoe je daar zat in die stoel 

werkend aan je volgende plan 

hoe je keek 

je ogen spelden altijd hun eigen taal 

hoe je sprak 

helaas je stem raakt wat vervaagd 
 

Als ik aan je denk 

is mijn vierkante meter weer 

helemaal vol van jou 

een klein stil plekje heb ik hierin 

uitgespaard - voor het kaarsje 

dat ik nu hier aansteek voor jou 

vol dankbaarheid 

voor jou – 
 

Oeke Kruythof 
Bron: Red@ctieService okt./nov./dec. 2015 

 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 
 


