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 53e Jaargang, no. 7.  December 2015 / Januari 2016 
 

 
  

TEGEN HET DONKER 
 

et jaar 2015 loopt ten einde. Een heel nieuw 

jaar ligt voor ons, spannend en hoopvol 

tegelijkertijd. Wat zal 2016 ons brengen? Er zullen 

zich wellicht gebeurtenissen voordoen, die we 

moeilijk vinden, maar er zullen ook momenten 

zijn waarop we beseffen dat we gezegende mensen 

zijn. 

Waarschijnlijk ervoer Maria dat ook toen zij in 

Bethlehem haar kind Jezus ter wereld bracht. 

Ondanks de moeilijkheden was er grote vreugde 

om zijn geboorte. De herders, die niet bepaald tot 

de vooraanstaanden behoorden, vernemen als 

eersten de over de geboorte van dit Kind, dat de 

Redder van de mensheid is. 

Elk jaar klinkt de boodschap van vrede en licht 

tegen de achtergrond van een duistere, onveilige 

en vaak zo gewelddadige wereld. Wat een zegen is 

het, als wij ons toch kunnen vasthouden aan de 

belofte die Kerstmis in zich draagt: God wil met 

ons verbonden zijn. Elk jaar klinkt de vreugde-

volle boodschap die voor allen bestemd is: ‘Heden 

is voor u een Redder geboren, Christus, de Heer.’ 

God is bij ons, hoe donker het ook kan zijn. Er is 

voor ons een weg, vanuit de duisternis naar het 

licht, naar Gods licht dat ons tegemoet straalt in 

een klein mensenkind: het teken van Gods over-

grote barmhartigheid voor ons. 
 

Mede namens pastor Annet Zoet wens ik u Zalig 

Kerstmis en Gods Zegen toe voor 2016, het Heilig 

H 
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Jaar van Barmhartigheid. 
 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, steun en inzet voor onze Needse geloofs-
gemeenschap en de grote St. Paulusparochie! 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

ZET IN JE AGENDA: WE GAAN WEER ZINGEN !!! 
 

oi allemaal, 
Zoals jullie weten mogen we op Kerstavond zingen in de gezinsviering in de 

kerk. Deze is op 24 december om 19.00 uur in de H. Caeciliakerk. 
 

Omdat jullie natuurlijk de sterren van de hemel willen 
zingen gaan we voor die tijd nog een paar keer oefenen. 
Dit gaan we doen op dinsdag 8, 15 en 22 december, van 
18.30 tot 19.00 uur. Alle keren repeteren we in RK H. 
Caeciliakerk aan de Borculoseweg 43 in Neede. 
 

Hopelijk komen jullie allemaal. Tot dan! 

Groetjes, 

Trudy Wibier, Simone Meijerink en Miranda Eggink 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKSKERSTZANG OP ZATERDAG 19 DECEMBER 
 

p zaterdagavond 19 december is in De Grote Kerk te Neede de traditionele 
volkskerstzang. Samen de bekende kerstliederen zingen! 

Georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Het begint om 19.30 uur 
Midwinterhoornblazers spelen buiten voor de aanvang van de volkskerstzang. 
De samenzang zal ondersteund worden door het orgel en het koor Jubilate, dit 
allemaal o.l.v. de dirigent dhr. Vonk. Verder zal een trompetgroep hun mede-
werking verlenen. De collecte aan uitgang is voor de voedselbank! 

De voorbereidingsgroep volkskerstzang. 
 

H 

O 
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███████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong HW = Mgr. H. Woorts 

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet 

WD = Woorddienst TH = Mgr. Th. Hoogenboom 

GVK = Gebedsviering voor kinderen HP = Vicaris H. Pauw 

 

Weekend van 12 en 13 december: 3e Zondag van de Advent 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Za. 12 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

  Er is een 2e collecte voor de Adventsactie (zie blz. 9). 

Zo. 13 dec. 10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering waarin de Heilige Deur in de basiliek 

wordt geopend (zie blz. 10) en de vormelingen zich 

presenteren. Voorgangers zijn hulpbisschop Th. 

Hoogenboom, vicaris H. Pauw, pastoor H. de Jong en 

pastor A. Zoet. 

Di. 15 dec. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Boeteviering (zie blz. 11). Voorganger is pastoor De Jong.  

Do. 17 dec. 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis.  

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. 

  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 Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 12 dec. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 13 dec.     10.30 uur EU – TH/HP/e.a. 

Do. 17 dec. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 19 en 20 december: 4e Zondag van de Advent 
Weekendwacht: pastor A. Zoet (06-27124695) 

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. 

Di. 22 dec. 14.00 uur In het Achterhuis: 

  Kinderen mogen zelf een Kerstster maken (zie blz. 20) 

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. 
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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. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 20 dec. Eibergen 10.30 uur Samenzang 10.30 uur EU – HP 

 Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ   

Do. 24 dec. Rietmolen 18.00 uur Kindje wiegen – Wgr. 17.00 uur Kinderviering  

  19.30 uur EU – HW  19.30 uur EU – HdJ  

 Eibergen 18.30 uur Gezinsviering – Wgr. 

  21.30 uur EU – HdJ/AZ 

Vr. 25 dec. Eibergen 9.00 uur WCV – AZ 10.30 uur EU – HW  

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 26 en 27 december: Feest van de H. Familie 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

26 en 27 dec. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Do. 31 dec. 19.00 uur Oudejaarsdag 
  Woorddienst met zang van het Dames- en Herenkoor, 

verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 26 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ  

Zo. 27 dec.      10.30 uur EU – HdJ  

Do. 31 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – HdJ 

 Rietmolen 19.30 uur WD – Werkgroep 

Vr. 1 jan.      10.30 uur EU – HdJ 

 
Weekend van 2 en 3 januari 2016: Openbaring van de Heer 

2 en 3 jan.  Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Wo. 6 jan.  Redactievergadering voor de Januaribinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 2 jan. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ 

Zo. 3 jan. Eibergen 10.30 uur WCV – Werkgroep 10.30 uur EU – HdJ  

Do. 7 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 9 en 10 januari 2016: Doop van de Heer 
Weekendwacht: pastoor H. de Jong (06-12379793) 

Za. 9 jan. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 13 jan. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 9 jan. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 10 jan.     10.30 uur EU – HdJ  

Do. 14 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 16 en 17 januari 2016: 2e Zondag door het jaar 

Zo. 17 jan. 10.00 uur In onze kerk: 

  Oecumenische dienst ter gelegenheid van de Week van 

gebed voor de eenheid van christenen (zie ook blz. 8). Het 

koor Jubilate zingt. Voorgangers zijn pastor A. Zoet en 

ds. W. Alserda. 

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

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 17 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ  

Do. 21 jan. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Vieringen in de komende weken: 

Za. 23 jan. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Vr. 29 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

  Voorganger is ds. W. Andela (PKN). 

30 en 31 jan. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
 
 
 

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

Overleden: 

04-11 Mevrouw T.G. Wegdam-van Gemmert, Wilhelminastraat 47, 82 jaar 
 

Vertrokken: 

Mevrouw S.H. Scholten-Spooren, Weth.ten Raestraat 6 naar Eibergen 
 
 

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

 

 

 

TERUGBLIK OP DE ‘DAG VAN HET LICHT’ 
 

ouwen is topsport bedrijven, je moet hard werken, tot het 

uiterste gaan en daar word je doodmoe van, alles kost veel 

energie. En dat allemaal omdat je iemand verloren hebt, iemand die 

heel veel voor je betekende, waar je veel van hield en waar je nu 

voor die liefde een hoge prijs moet betalen.’ 

Met deze woorden begon ds. Wytze Andela zijn inleiding op de ‘Dag van het 

Licht’, die plaatsvond op 24 november j.l. in ’t Kormelinck op de Molenberg te 

Groenlo. 

Daar luisterden ruim 30 personen met veel aandacht naar het verhaal over wat 

er toch met je gebeurt als je een geliefd persoon aan de dood verliest en je het 

R 
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gevoel hebt dat je in een doolhof bent terechtgekomen waar je de weg niet weet 
en maar blijft ronddolen. 
Dan heb je al je energie nodig om tot je te laten doordringen dat iemand er niet 
meer is en daar zou je liever voor weglopen, om dat intense verdriet maar niet te 
hoeven voelen. 
Als je dan toch met vallen en opstaan door je verdriet bent heen gegaan, sta je 
voor de volgende taak je aan te passen aan het leven zonder die ander en het 
verlies een plaats te geven in je leven dat anders is geworden dan het voorheen 
was. Zo’n ‘rouwtaak’ - want dat is omgaan met je verlies toch eigenlijk: een taak 
waar je niet om gevraagd hebt, maar die je wel moet uitvoeren - is zwaar, duurt 
lang, soms wel een leven lang. Daar ben je met je hele hebben en houwen mee 
bezig, maar daar heb je ook je omgeving bij nodig. Niet om je wijze raad te geven 
of je op een goedkope manier te troosten met woorden als: 
- Hij, of zij, heeft het nu toch beter 
- Wees dankbaar dat je zolang bij elkaar bent geweest 
- O, ik begrijp je helemaal, dat heb ikzelf ook meegemaakt en toen was ik… 
Met dergelijke ‘troostwoorden’ help je de rouwende mens niet echt, je neemt zijn 
of haar verdriet niet serieus en maakt dat hij zich alleen nog maar meer 
onbegrepen en eenzaam voelt. 
Gewoon maar alleen er zijn, soms heel stil; het uithouden met de ander, een 
klacht steeds opnieuw willen aanhoren zonder commentaar of goedbedoelde raad 
te geven. 
Want het werkt heilzaam als mensen naar jouw verhaal willen luisteren, mensen 
die met aandacht aanwezig zijn, aandacht die wonden helpt helen en die 
gemeenschap schept. Dat werd gevoeld, daar gebeurde wat na de inspirerende 
inleiding, toen de mensen tijdens de groepsgesprekken in een open sfeer over 
hun verlieservaringen vertelden. 
Het is een voorrecht als mensen je zomaar binnenlaten in hun leven; als je 
deelgenoot mag worden van hun verhaal over wanhoop en verdriet, over moed 
en vertrouwen en je de onvermoede innerlijke kracht van deze mensen mag 
ervaren. 
Zoals altijd stond er weer een mooi zelfgemaakt symbolisch bloemstuk met een 
stukje eruit - er ontbreekt iets - , brandden er de hele dag veel waxinelichtjes op 
de tafels en werden de mensen met veel zorg omringd, waardoor de dag door 
velen als een verwendag werd ervaren. 
Na de heerlijke lunch werd het middaggedeelte gevuld met een vraag- en 
antwoordspel, waarbij het accent lag op het onderlinge gesprek dat hieruit 
ontstond en dat vaak veel herkenning en begrip opleverde. 
In de afsluitende viering werden aansprekende teksten gelezen, klonk verstil-
lende pianomuziek en werd een verband gelegd tussen het afscheid nemen van 
mensen en dat van dieren. Dieren die afscheid nemen laten vaak een boodschap 
achter waar wij mensen wat van kunnen leren: ‘Let goed op, dan hoor je mij, ook 
al zie je mij niet meer; ik ben toch dichtbij en wijs je een weg om verder te gaan. 
Dat lukt omdat we door de dood heen blijven leven in elkaar!’ 
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Deze inspirerende tekst wordt verwoord in het volgende gedicht van Hans Stolp 

dat alle bezoekers van deze bijzondere dag bij het naar huis gaan meekregen: 

 

‘Je leeft in mij’ 
 

Ik voel: je leeft in mij. 

Nooit zul je sterven in mijn hart: 

Je leeft er voorgoed. 
 

Je hebt mij rijk gemaakt, zie ik. 

Terugkijkend zie ik pas hóe rijk. 

En nog steeds werk je in mij, 

maakt mij sterk en liefdevol. 
 

Hoe groter de afstand tussen jou en mij, 

des te meer ga ik zien wat je mij 

met jouw liefde gegeven hebt 

en wat je nog steeds mij schenkt. 
 

Je leeft in mij 

en tegelijk leef je in de ruimte 

van de geestelijke wereld, 

behoed en beschut door het licht ervan. 
 

Van daaruit werk je in en aan mij, 

want liefde blijft en is een kracht 

die nimmer sterft. 
 

Namens de werkgroep ‘Omgaan met Verlies’: Ineke Nijland 
 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2015 
 

lhoewel de economie weer wat aantrekt we zien dat er nog veel mensen zijn 

die het financieel 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. 
 

De voorbereidingen voor de Kerstactie 2015 van de Kerken in de gemeente 

Berkelland in september begonnen en volop aan de gang. Er zijn afspraken met 

de supermarkt gemaakt voor de inhoud en het maken van de levensmiddelen-

pakketten. 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. Vorig 

jaar waren er 403 aanmeldingen. Dit jaar is (voor het eerst in het bestaan van de 

Kerstactie) het aantal aanmeldingen lager dan het jaar ervoor, namelijk 388. 

Wij vragen u de collecte voor de Kerstpakketten ruimhartig te bedenken. Ook 

kunt u een gift overmaken naar ons banknummer: 
 

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

Voor meer informatie zie www.kerstactieberkelland.nl. 
 

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

Gerard Bartels, afgevaardigde namens de RK Kerk Neede 
 

 
 

 

17-24 JANUARI 2016: WEEK VAN GEBED 
THEMA: “HET WOORD IS AAN JOU” 

 

n de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u 
bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, 

een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van 
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was 
u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu 
wordt zijn ontferming u geschonken.” 
Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. 
De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als 
christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. 
 

Het materiaal dat MissieNederland en de Raad van Kerken vertaald hebben 
komt dit jaar uit Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig communistische 
land ons (in Nederland en alle landen waar christenen meebidden) oproepen om 
Gods grote daden te verkondigen. We zijn met hen verbonden door onze 
identiteit in Christus die we ontvingen dankzij Zijn reddingswerk. En nu zijn we 
‘uitverkoren’ als Gods volk om Zijn machtige daden (in de tijd van de Bijbel en in 
ons leven nu) te vertellen aan hen die nog in duisternis leven.  
 

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei 
kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. 
Meer over de Week van Gebed: www.weekvangebed.nl  
 

 

ANTWOORD VAN DE KERK OP MENSEN MET SCHULDEN 
 

ier jaar geleden ging SchuldhulpOpMaat (SOM) van 
start in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, en onze 

kerk neemt daaraan deel. 
Dit doen we samen met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, PCI (Parochiële 
Caritas Instelling), PKN (Protestantse Kerk Nederland), Voedselbank, Woning-
bouwcoöperatie en Vincentius Groenlo. 
Een dertigtal vrijwilligers zijn in de beide gemeenten de afgelopen jaren getraind 
tot Schuldhulpmaatje. Zij helpen mensen om orde op zaken te stellen met hun 
financiën. 

I 

V 



 9 – december 2015 / januari 2016 

De maatjes nemen niet het werk over van de gemeenten of bureaus voor 

schuldhulp, maar vullen daar aan waar deze instanties geen tijd voor hebben, 

zoals praktische ondersteuning, leren budgetteren en een luisterend oor bieden. 

Het afgelopen jaar waren de maatjes in Berkelland en Oost Gelre voor 400 

gezinnen en personen de steun en toeverlaat. 

Veel van de bezochte personen en gezinnen hebben na verloop van tijd hun 

financiële situatie weer op rij. 
 

Schuldhulpmaatje ging landelijk van start in 2010. Nu zijn er meer dan 60 

plaatsen in ons land aangesloten en zijn ruim 1350 vrijwilligers getraind tot 

maatje. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de hulp van een maatje er werkelijk 

toe doet. Aanzienlijk meer mensen slagen erin hun financiën definitief op orde te 

brengen. De maatjes hebben hen geleerd hoe zij schuldenvrij kunnen blijven. 

Schulden leiden vaak tot sociaal isolement, relatieproblemen en schaamte. Wij 

zijn er trots op dat ook onze kerk meehelpt om het nog steeds groeiende maat-

schappelijke schuldenprobleem te lijf te gaan. 

Leden van het bestuur van PCI en de PKN maken deel uit van het bestuur van 

SchuldhulpOpMaat (SOM). Ook dragen zij financieel bij aan het project. 
 

Voor vragen of hulp in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre kunt u contact 

opnemen met de coördinatoren Gerard Bouwman (℡ 06-1828991) of Lidy 

Bennink-Weelink (℡ 06-23712797). 

Meer info: www.schuldhulpopmaat.nl of schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl  
 

Kijk ook eens op www.uitdeschulden.nu of www.eerstehulpbijschulden.nl. 
 

Door de grote vraag naar schuldhulpverlening hebben we ook graag mensen die 

onze groep van een dertigtal vrijwilligers (maatjes) willen komen versterken. 

Hebt u hiervoor interesse, neem dan contact op met één van de coördinatoren. 
 

Wilt u het werk van onze organisatie ondersteunen dan kunt u geld doneren op 

IBAN NL76 RABO 0119 5807 72 van de Caritas St. Paulus; deze giften worden 

alleen gebruikt om mensen in nood te helpen. 

PCI St. Paulusparochie 
 

 

 

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

 

 

 

ADVENTSACTIE 2015 GAAT VOOR BRAZILIË: 
 

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 kinder-

rechter 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 ontwikkelingsachterstand, 

verlaten de jongeren de woonboerderij met een diploma. Krachtig op eigen benen 

D 
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kunnen ze deel gaan uitmaken van een maatschappij die ze als bikkelhard 
hebben ervaren. 
 

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 
rekening NL89 INGB 0653 1000 00 o.v.v. Adventsactie Brazilië. 
Op www.adventsactie.nl staanfoto’s en een video van deze woonboerderij. 
 

 

START JAAR VAN BARMHARTIGHEID 

OP 13 DECEMBER IN GROENLO 
 

nlangs heeft paus Franciscus een Jubeljaar of Heilig Jaar afgekondigd. Het 
staat in het teken van barmhartigheid en heet daarom “Heilig Jaar van de 

Barmhartigheid”. Het Heilig Jaar wordt in Rome gestart door de Heilige Deur in 
de Sint Pieter te openen. Dit gebeurt op 8 december 2015. 
 

Op zondag 13 december zullen op vele plaatsen in de wereld ook Heilige Deuren 
geopend worden. 

De Calixtusbasiliek is door de kardinaal aangewezen als de kerk waar 

voor het vicariaat Arnhem zo’n Heilige Deur geopend zal worden. 
 

In de pauselijke bul zegt de paus er dit over: “Bij deze gelegenheid zal het een 
Deur van de Barmhartigheid zijn, waar ieder die erdoor zal binnentreden, de 
liefde van God, die troost, vergeeft en hoop geeft, zal kunnen ervaren.” 
De plechtige opening van de Heilige Deur in de Calixtusbasiliek vindt plaats op 
zondag 13 december voorafgaand aan de eucharistieviering om 10.30u. Iedereen 
is van harte welkom. 
 

In onze parochie heeft er op 13 oktober een brainstormavond plaatsgehad, waar-
aan alle 7 geloofsgemeenschappen konden deelnemen. Het was een mooie avond, 
waarin heel enthousiast is nagedacht en vele ideeën zijn opgeborreld. Er is een 
stuurgroep gevormd die de realisatie van deze ideeën zal coördineren, zodat dit 
jaar niet onopgemerkt in onze St. Paulusparochie voorbij zal gaan. 
We houden u via de kerkbladen en onze website op de hoogte. U kunt daar ook 
de volledige tekst van de pauselijke bul en de brief van de Nederlandse 
bisschoppen vinden. 
 

Tot slot ter inspiratie nog een citaat uit de pauselijke bul: 
“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de 

tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen 

is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur 

in Rome en in ieder andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een 

pelgrimstocht moeten volbrengen. Dit zal een teken zijn van het feit dat ook de 

barmhartigheid een doel is om te bereiken en dat het inzet en offer vraagt. Moge de 

pelgrimstocht derhalve een prikkel tot bekering zijn: wanneer wij door de Heilige Deur 

gaan, zullen wij ons laten omarmen door de barmhartigheid van God en zullen wij ons 

ervoor inzetten barmhartig te zijn voor de ander, zoals de Vader dat is voor ons.” 

De stuurgroep: 

Marian Bolster, Peter Müller, Anita Overkamp en Annet Zoet 

O 
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VIERING BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS 
 

e Advent is een tijd van verwachting, verlangen, inkeer en ommekeer.  

Ter voorbereiding op Kerstmis is er voor de hele St. Paulusparochie een 

boeteviering op dinsdag 15 december, om 19.00 uur in de H. Calixtusbasiliek. 
 

In de boeteviering luisteren we naar het woord van God, dat ons uitnodigt tot 

bekering en levensvernieuwing. De boeteviering moet niet verward worden met 

het sacrament van boete en verzoening (biecht). De boeteviering vervangt de 

biecht niet. In de dienst vindt geen sacramentele zondenvergeving plaats. Wél 

helpt de boeteviering om ons geweten te onderzoeken en ons verlangen naar 

vergeving en zuivering sterker te maken, zodat we het sacrament van de biecht 

met meer vrucht kunnen vieren. Direct na de vermelde boeteviering is er dan 

ook biechtgelegenheid, in de vorm van een hoor-biecht of een gesprek. 

Op zaterdag 19 december is er eveneens biechtgelegenheid in de basiliek te 

Groenlo. Pastoor De Jong is dan van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig. Buiten de 

genoemde tijden, (overigens: gedurende het gehele jaar!) kunt u voor een biecht(-

gesprek) contact opnemen met pastoor De Jong (06–12379793). 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 

WEEKENDWACHT IN 2016 
 

anaf 1 januari 2016 gaan we i.s.m. de St. Ludgerparochie met één centraal 

nummer werken voor pastorale nood. 

Bij het samenstellen van deze Binding was dit centrale nummer nog niet bekend. 

Het zal binnenkort worden gepubliceerd op www.stpaulusparochie.nl. 
 

 

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, 

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 boek is te bestellen bij de boekhandel onder ISBN 9789025904203 en kost 

14,95 euro. Het boek is ook als e-book te bestellen bij Bol.com. Een e-book is wel 

goedkoper, maar je hebt dan wel een e-reader nodig om het te lezen. 

Er is plek voor 12 deelnemers. De kosten voor deze serie bijeenkomsten zijn € 5,-. 
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 25 mei 2016. 

D 
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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 
 

N.B. In het artikel in de vorige Binding stond een fout ISBN-nummer en een foute prijs. 

Verder is de slotbijeenkomst later verplaatst (van 18 naar 25 mei 2016). 
 

 

EVEN HELEMAAL ER UIT: KLOOSTERWEEKEND 2016 
 

eel mensen vinden het een verademing er even helemaal tussenuit te zijn. 
Geen drukte aan je hoofd, geen telefoon of TV. Alle tijd voor de ander. De 

stiltedag in Aalten was voor een aantal mensen zo’n moment. Haast van-
zelfsprekend kwam de vraag op, of een weekend in een klooster tot de mogelijk-
heden hoorde. We hebben in het voorjaar nog een mogelijkheid gevonden, en wel 
bij de Minderbroeders Franciscanen in Megen.  
Het is het weekend van 19 tot 21 februari 2016, van vrijdagmiddag tot zondag-
middag. We zijn welkom een aantal dagen hun gast te zijn en hun leven en 
levensritme te delen. Dat betekent, dat we deelnemen aan de maaltijden, de 
vieringen en ook de afwas. Daarnaast is er ruimte voor een rondleiding in het 
klooster, en een gesprek met een van de broeders. De tijd die overblijft kunnen 
we naar eigen goedvinden invullen. 
Er kunnen in totaal 10 deelnemers mee. De kosten bedragen, afhankelijk van 
ieders mogelijkheden, € 60,00 of € 80,00 p.p.. 
Pastor Jos Droste van de Sint Ludgerparochie zal de groep begeleiden. Voor de 
invulling van het programma is er begin januari een avond ter voorbereiding. 
 

In verband met de reservering is wenselijk dat u zich opgeeft bij het 

secretariaat van de Sint Ludgerparochie: secretariaat@sintludger.nl  
 

Meer informatie over het klooster is op internet te vinden: 
www.assisiaandemaas.wordpress.com    Zie verder ook: www.franciscanen.nl 
 

 

 

 

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

 

 

 

22 NOVEMBER: CAECILIAFEEST 
 

p zondag 22 november jl. stonden in de Caeciliaviering de vrijwilligers 
centraal. In deze viering, verzorgd door de werkgroep Vieringen, zongen 

het Dames- en Herenkoor en Diapason, onder leiding van dirigent Johan Bolster. 
Enkele passages uit de overweging van die viering: 
“… De kerk, zet je je daar dan nog voor in, zullen verschillende mensen zeggen? 
Hebben we over een paar jaar nog wel een eigen plek, of moeten we dan naar 
Groenlo? We zijn gehecht aan onze eigen plek om samen te komen als gelovigen. 
We zijn blij dat we deze plek hebben, maar we beseffen maar al te goed dat het 
allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Toen had elke parochie zijn 
eigen pastoor. Alles was geregeld. Er zaten een paar mensen in het kerkbestuur 
en verder kwamen de parochianen er niet aan te pas. Maar de kerk zijn we 
samen en samen zijn we verantwoordelijk voor de gang van zaken.  
 

V 
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Tijden veranderen, niet alleen de kerk, maar het hele leven. Sommigen vinden 

dat jammer en hebben er moeite mee, anderen kan het niet snel genoeg gaan.  

We zijn blij dat er mensen inspelen op al die veranderingen. We mogen er trots 

op zijn, dat er zoveel vrijwilligers hun schouders onder willen zetten. Dit gebeurt 

op allerlei manieren. Ieder doet dat op eigen wijze.  
 

… Draag je steentje bij. Omdat jij dat net zo goed kunt als je buurman of 

buurvrouw. Omdat jij ook capaciteiten hebt. Omdat we je nodig hebben. Je kunt 

misschien niet zingen, maar wel heel goed bloemschikken. Je bent misschien 

niet zo handig met de computer, maar je kunt wel meepraten in werkgroepen, 

want je hebt goede ideeën.  
 

… De meeste vrijwilligers zullen zeggen dat ze het werk met plezier doen, maar 

het is goed als er eens dank je wel tegen je wordt gezegd, omdat het allemaal niet 

zo vanzelfsprekend is. Tegen iedereen willen we vandaag dankjewel zeggen. We 

mogen er trots op zijn, dat er veel vrijwilligers in onze parochie zijn.  
 

… Je kan natuurlijk denken of zeggen, dat je dat allemaal niet kan, of niet durft, 

of wat zullen ze wel van mij denken? En de eerste keer is het ook best eng, dat 

telt voor iedereen, maar je kunt veel meer dan je denkt. En je hoeft het ook niet 

allemaal alleen te doen. Als het goed is vullen we elkaar aan. We hebben 

allemaal onze eigen kwaliteiten. Wie niet zaait, oogst niet. Waarom zou jouw 

mening er niet toe doen? 

Draag je steentje bij. Wat je ook doet, het is belangrijk dat het gebeurt. Dat kost 

tijd, dat kost je wel eens een vrije avond, maar als de sfeer goed is, dan doe je dat 

met plezier. Je doet het niet voor jezelf, maar je wilt je inzetten om met elkaar 

kerk te zijn.  
 

… Als je aan je vrijwilligerswerk begint, heb dan geduld, durf het een tijdje aan 

te zien. Heb vertrouwen en ga intussen gewoon door met dingen te zeggen en te 

doen waarvan je eerlijk overtuigd bent. Gewoon doorgaan met werken voor je 

kinderen, met bouwen aan de toekomst, met sjouwen voor de kerk, ook al zie je 

nauwelijks of geen resultaat. Je moet ook iets durven overlaten aan het leven 

zelf, aan God, die zelf zorgt voor groeikracht. Alleen gebeuren de dingen soms in 

een ander tempo dan wij zouden willen.” 
 

Na de zegen kwamen Gerard Bartels en Tonnie Bolster namens de locatieraad 

naar voren. De voorzitter van het Dameskoor speldde het ereteken in zilver van 

de St. Gregoriusvereniging op bij Rita Kox, ter gelegenheid van haar 25-jarig 

koorjubileum. Dit ging vergezeld van een certificaat, draagspeld, bloemen en een 

warm applaus. 

Daarna werden de vrijwilligers genoemd die in het afgelopen jaar een taak 

hebben neergelegd: Gerhard ten Voorde (voorzitter locatieraad en werkgroep 

Avondwake), Hennie ten Brinke (werkgroep Avondwake), Rikie Dieperink, 

Truus ter Woerds en Corrie ten Voorde (Dameskoor), Henk Harbers (wijk 1), 

Hermien Kempers (tentdienst commissie), Carla Slotboom (doopwerkgroep), Els 
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Bakker en Fien Wellink (beiden wijk 2), Willemien Voordouw (Ziekenbezoek-
groep/Communie rondbrengen) en Marie-José ten Have (Vormselwerkgroep). 
Gelukkig mochten we dit jaar ook nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Ton 
Willems (Herenkoor), Joke Willems (Kerkversiering), Monique Tetteroo en 
Kirsten Lensink (werkgroep Avondwake, vanaf 2016) en Carla Slotboom (wijk 
2). Bertus Mol uit Neede is secretaris geworden van de PCI St. Paulus. Nieuw is 
de werkgroep Inloophuis Neede (Gerard Bartels, Luuk de Groot (Eibergen), 
Rudy van Noord, Maria Mol, Annie Orriëns, Frans Orriëns, Jan Emaus en Betsie 
Jalving). We wensen alle nieuwe vrijwilligers succes met hun werkzaamheden. 
 

Na het traditionele Caecilialied gingen zo’n zeventig vrijwilligers naar café-
restaurant De Olde Mölle voor een uitgebreide lunch. Daarna bracht Irene van 
der Aart haar cabaretprogramma “De boer op”. We blikken terug op een 
gezellige dag, waarin onze vrijwilligers eens extra in het zonnetje werden gezet. 

De locatieraad. 
 

 

VACATUREKRANT 
 

ij deze Kerstbinding ontvangt u een opvallend inlegvel: de “Vacaturekrant”. 
Onze werkgroepen zijn uitgenodigd om hierin hun vacatures bekend te 

maken aan een breed publiek. 
Wij hopen dat u hierin vacatures vindt die u aanspreken. Neem contact op met 
de betreffende werkgroep voor meer informatie. 
 

 

ACTIE KERKBALANS IN VOORBEREIDING 
 

eze maand beginnen de voorbereidingen voor de Actie 
Kerkbalans die in de 3e week van januari zal worden 

gehouden. 
In Neede is pastoor Andringa in 1971 gestart met een jaarlijkse geldinzame-
lingsactie om te zorgen voor voldoende inkomsten om alle jaarlijkse kosten te 
kunnen betalen. Dat is nog steeds het doel van de “Actie Kerkbalans”. 
 

De inkomsten uit collectes, intenties en speciale vieringen lopen steeds verder 
terug. Daarom is de opbrengst van de Actie Kerkbalans steeds belangrijker in 
deze tijd. 
 

“Waarom geef ik aan de Actie Kerkbalans? Of waarom juist niet?” Elke keer 
roept de envelop van de Actie Kerkbalans die vraag op bij mensen. Doet de kerk 
er voor mij nog toe? 
Ons advies: Laat u de volgende keer niet overvallen door die vraag, maar denk er 
de komende weken alvast even rustig na over wat onze kerk u waard is. 

De locatieraad. 
 

 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

18 oktober € 53,15 Missio (Wereldmissiedag) 

B 
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14 november € 47,20 Jongerencollecte 

29 november €  104,45 Kerstpakkettenactie voor de minima (zie ook blz. 7) 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

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

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

 

 

████████ INLOOPHUIS NEEDE ████████ 
 
 
 

 

 

SINT MAARTENPRIJS 2015 UITGEREIKT AAN INLOOPHUIS NEEDE 
 

onderdag 12 november is door de Beleidsadviesgroep 

Diaconie St. Paulus de Sint Maartenprijs 2015 uit-

gereikt aan de vrijwilligers van het Inloophuis Neede. Dat 

gebeurde in het inloophuis, in aanwezigheid van de gasten, 

vrijwilligers en diverse genodigden. 

De Sint Maartenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een bijzonder initiatief op het 

gebied van diaconie binnen het gebied van de Paulusparochie. 
 

Het Inloophuis Neede is op 21 mei 2015 van start gegaan. Elke donderdag-

ochtend staan de deuren van Het Achterhuis (het parochiecentrum naast de H. 

Caeciliakerk) van 9.30-11.30 uur open voor mensen die graag andere mensen 

willen ontmoeten. Er zijn gastheren en gastvrouwen aanwezig die koffie 

schenken en een luisterend oor bieden. 
 

Voorzitter Peter Pothof van de Beleidsadviesgroep las de motivatie voor: "Het 

Inloophuis Neede biedt mensen een ontmoetingsplek waar ieder mag zijn zoals 

hij of zij is. Iedereen mag zich hier welkom weten. Diaconie in optima forma. 

Soms via een luisterend oor en een goed gesprek, soms alleen door er te zijn, 

soms voor de gezelligheid bij een kop koffie, maar altijd met de insteek om er te 

zijn voor elkaar. " 
 

Coördinator Gerard Bartels mocht namens de vrijwilligers de Sint Maartenprijs 

(€ 150,- en een schilderij speciaal gemaakt voor het inloophuis door Gerard 
Wissink) in ontvangst nemen. Hij sprak de hoop uit dat het Inloophuis Neede 

nog vele jaren door mag gaan met het schenken van koffie en aandacht. 

Hij bedankte de trouwe gasten (zonder gasten geen inloophuis…), de initiatief-

nemers (Simon Nagelmaeker en het parochiebestuur), het VoorMekaarTeam en 

ZoZijn (die gasten op het inloophuis wijzen) en alle gastheren en gastvrouwen. 
 

Een uitgebreid verslag van de uitreiking is opgenomen in de 2e “Nieuwsflits” 

van het Inloophuis Neede, een nieuwsbrief die per e-mail wordt verspreid onder 

belangstellenden. 

Deze vindt u ook op www.stpaulusparochie.nl � Diaconie � Inloophuis Neede. 
Namens alle vrijwilligers van het Inloophuis Neede, 

Gerard Bartels, coördinator 
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████████ UIT DE BRIEVENBUS ████████ 
 
 

 

 

FRANCISCAANSE GIDEONSBENDE KOMT MET ‘ALLE GOEDS’-TAS 
EEN FRANCISCAANSE ACTIE TEGEN DE FASTFOODCULTUUR 

 

e Franciscaanse Gideonsbende roept op tot een zorgvuldig omgaan met wat 
moeder aarde ons schenkt; voedsel voor iedereen, verbouwd op een wijze 

waarop geen misbruik wordt gemaakt van de aarde, eerlijk verdeeld onder en 
gedeeld met mensen die je dierbaar zijn. 
Vul een ‘Alle Goeds’-tas en deel hem met vrienden en familie. 
  

De Franciscaanse Gideonsbende roept op om zoveel mogelijk 
vers en van dichtbij huis te eten. Vul een ‘Alle Goeds’-tas met 
seizoensgebonden producten en met een recept. Geef deze tas 
aan mensen met wie je graag een maaltijd deelt. Deze tassen zijn 
daarna goed te gebruiken bij de dagelijkse boodschappen. De tas 
dient als tegenhanger voor de dure voedselpakketten die de 

laatste tijd steeds populairder worden. Tegelijkertijd is het een oproep maal-
tijden te delen en contact te zoeken met anderen. 
 

Voedsel is een belangrijke levensbehoefte, we kunnen niet zonder. Maar het is 
niet alleen een noodzaak. Belangrijke momenten en feestdagen worden vaak 
gemarkeerd met een maaltijd die gedeeld wordt met vrienden en familie.  
Ons dagelijks voedsel is een geschenk van de aarde en de hemel. Vele mensen 
werkten aan het eten dat je iedere avond eet. De boeren, telers, vrachtwagen-
chauffeurs, inpakkers, verkopers en koks. Eten verbindt je op die manier met 
waar het vandaan komt, met wie het bereid heeft en uiteindelijk met degene met 
wie je het eet. Daar mag best wat aandacht voor zijn. 
 

Twitter jouw ‘Alle Goeds’-taservaring naar @vredenallegoeds of stuur hem op 
Facebook naar Vredeenallegoeds. 
 

De tassen zijn te verkrijgen via www.franciscaansebeweging.nl/shop/1. 
Meer informatie over deze actie lees je op www.franciscaansegideonsbende.nl. 
 

De Franciscaanse Gideonsbende is in 2012 opgericht als het maatschappelijk actieve 

onderdeel van de Franciscaanse Beweging. Sindsdien komt ze ieder jaar met verschillende 

acties om maatschappelijk onrecht of sociale uitsluiting tegen te gaan. 
 

 

KERSTBIJEENKOMST JONGEREN AARTSBISDOM UTRECHT 
 

et Jongeren Platform Aartsbisdom Utrecht organiseert zondag 20 decem-
ber i.s.m. de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn een Kerstbijeen-

komst. “Aan de hand van het thema voor de aankomende WJD in Krakau 
(“Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”) 
willen we ons inzetten voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. 
De gemeenschap van Sant’Egidio organiseert op vele plaatsen in de wereld 
Kerstmaaltijden voor de armsten in de samenleving (in Apeldoorn op 20 
december). 
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De dag begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk OLV Ten-

hemelopneming (Hoofdstraat 18, naast NS station Apeldoorn), met aansluitend 

een lunch. Deze wordt gevolgd door een inleiding over barmhartigheid en de 

betekenis van Kerst. Verder zijn er vier keuzeactiviteiten, waaruit de jongeren er 

twee kunnen kiezen: (1) Organisatie van het Kerstdiner voor de armen, in 

samenwerking met en onder leiding van Sant’Egidio Apeldoorn, (2) Film over de 

heilige Johannes Paulus II (deze activiteit duurt de gehele middag), (3) Jaar van 

Barmhartigheid (Hoe kun je concreet aan de slag gaan in het Heilig Jaar van de 

Barmhartigheid) + Het maken van een kerststukje ten behoeve van het kerst-

diner voor de armen, (4) Duik in de Youcat (Catechese) + Kerstkaarten maken 

voor de armen.  
 

De jongeren zijn van harte uitgenodigd om kleding voor de armen of cadeautjes 

die zij aan de daklozen willen geven, te verzamelen en deze dag mee te nemen. 

Het is echter geen verplichting. Tijdens de Kerstbijeenkomst is er ruimte voor 

ontmoeting, gezelligheid en (geloofs-)verdieping. Het feest wordt afgesloten met 

een Kerstdiner, waarbij de jongeren die dat willen, kunnen helpen met het 

bedienen van de gasten (daklozen en arme gezinnen). Deze dag wordt afgesloten 

om 19.30 uur. 

De eigen bijdrage aan deze dag bedraagt € 5,- per persoon. Opgave kan tot 16 
december via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl, telefonisch via 06-48459598 / 

06-28448875 of via facebook: jong aartsbisdom. 
 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

anneer er aan Kerst gedacht wordt, noemen mensen vaak dingen als 

kerstbomen, kerstkransen, kaarsen, sterren, engeltjes, snoep, cadeautjes 

en ga zo maar door. Maar al deze dingen worden niet zonder reden met Kerst 

geassocieerd. Ze hebben allemaal een betekenis. 
 

Snoep: Er zijn speciale soorten snoep die geassocieerd worden met de Kerst. Zo 

heb je versieringen voor in de kerstboom, in de vorm van snoep. Onder andere 

kerst-kransjes zijn zeer populair. Deze hebben dezelfde betekenis als de 

kerstkrans. Maar ook de rood/wit gestreepte wandelstok vormige zuurstokken 

hebben een betekenis. Deze staan symbool voor de wandelstokken die de 

herdertjes bij zich hadden toen zij op weg gingen naar de stal waarin Christus 

geboren was. Een ander soort kerstsnoep met een betekenis zijn chocoladen 

hulstblaadjes. Deze zijn vaak groen met rode kerstjes. Deze staan voor de 

doornenkrans die Christus ten tijde van zijn dood op zijn hoofd zou moeten 

dragen. Het rood staat voor het bloed dat toen vloeide. Dit gebeurde natuurlijk 

niet op de dag dat Christus geboren werd, maar dit zou gaan gebeuren. De 

groene kleur van de hulst geeft verder nog eeuwige hoop weer. 
 

Cadeautjes: De cadeautjes die met Kerst aan elkaar gegeven worden staan voor 

de giften die de drie wijzen deden aan Christus. 
 

Kerstklok: Ook kerstklokjes hebben een religieuze betekenis. Het kerstklokje 

W 
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staat voor sturing. Herders gebruikten bellen om hun kudde bijeen te houden en 
te verzamelen. Verder staat het kerstklokje voor het wekken van attentie voor 
een grootste gebeurtenis: de geboorte van Christus. 
 

Kerstster: De kerstster symboliseert de ster die de drie wijzen volgden om bij de 
pasgeboren Christus terecht te komen. 
 

Kerstengel: Volgens de bijbel verschenen er engelen aan de hemel die aan de 
herders in het veld vertelden over de geboorte van Christus. 
 

Kaarsen: Kaarsen symboliseren de grote kerstster die naar Bethlehem wees en 
ook het licht in het algemeen. 
 

Kerstboom: De kerstboom is een van de weinige bomen die ook in de winter 
bladeren draagt. Daarom is de betekenis van de kerstboom eeuwigdurende hoop, 
licht en leven. Verder wordt er gezegd dat de naaldjes van de kerstboom omhoog 
wijzen, naar de hemel. De hemel heeft natuurlijk alles te maken met het 
Kerstfeest. 
 

Kerstkrans: Een kerstkrans is rond. Hij heeft daarom geen begin en geen 
einde. Dit wordt gezien als een symbool van de eeuwigheid. Eeuwige liefde in het 
speciaal. 
 

Kerstkleuren: Kerst heeft te maken met twee specifieke kleuren: rood en 
groen. Het rood staat voor het bloed dat Christus liet stromen gedurende zijn 
leven voor de mensheid, het groen voor de eeuwige hoop en het nieuwe leven. 
 
Uit: Red@tieService oktober/november/december 2015 
 

 
 

 

 

OPGAVE INTENTIES VOOR KERSTMIS 2015 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

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

 � Donderdag 24 december 19.00 uur (Kerstavond) 
  Woord- en Communievering, Diapason en gelegenheidskoor, pastor A. Zoet 
 

 � Vrijdag 25 december 10.30 uur (1e Kerstdag) 
  Eucharistieviering, Dames- en Herenkoor, pastoor H. de Jong 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 8,- per intentie) deponeren in de 
groene brievenbus naast de ingang van het Achterhuis (uiterlijk woensdag 23 
december). 
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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) De Morsboer 41, 7482 GN Haaksbergen 

 ℡ 06-271 246 95 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

De weekendwacht is voor pastorale nood en ziekenzalving, bereikbaar van 

vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. In 2016 wordt dit gedaan 

i.s.m. de Ludgerparochie. Nadere informatie hierover volgt via de website. 
 

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 Kremersweide 17 ℡ 06-22852326 

   7478 DB Diepenheim 

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 

Januaribinding 2016 6 januari 2016 18 – 22 januari 2016 

Paasbinding 2 maart 14 – 18 maart  

Pinksterbinding 20 april 2 – 4 mei 

Vakantiebinding 22 juni 4 – 8 juli 

Septemberbinding 31 augustus 12 – 16 september 

Allerheiligenbinding 12 oktober 24 – 28 oktober 

Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 

Januaribinding 2017 4 januari 2017 16 – 20 januari 2017 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat 

of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
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KOM JIJ OOK? 
 

p kerstavond 24 december is er een kerstviering in de Caeciliakerk in 
Neede. Deze gezinsviering begint om 19.00 uur. 

 

We willen die avond de kerk extra feestelijk maken door een 
zelfgemaakt ster mee te nemen. 
 

We nodigen je uit om op dinsdag 22 december in het Achterhuis 

om je eigen kerstster te komen maken. 
Ook als je niet naar de kerstviering kunt komen ben je welkom om 
een ster te komen maken. 
Zeg het ook aan je vriendjes en vriendinnetjes! 

 
Waar: Het Achterhuis (achter de RK Kerk aan de 
 Borculoseweg 43 in Neede) 
Wanneer: Dinsdag 22 december van 14.00 - 15.30 uur 
Opgave: Het is fijn als we weten hoeveel kinderen er 

komen. We kunnen dan voor voldoende 
materiaal zorgen. 

 Je kunt je opgeven (liefst voor 19 december) 
bij Simone Meijerink tel. 06-23147669/ 
0545-295396 of per e-mail: 

 mtsmeijerink@comveeweb.nl. 
Zelf meenemen: Elektrisch waxinelichtje.  
 

We hopen jullie allemaal te zien. 
Liza-Milou Thuinte en Simone Meijerink 
 

 

De redactie wenst u een zalig Kerstfeest 
en een gezond en gelukkig 2016 

 

 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 

 

O 


