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Parochie St. Paulus        Locatie H. Caecilia Neede 
  

 54e Jaargang, no. 1.  Januari / Februari / Maart 2016 
 

 
  

ZO. 24 JANUARI: DE GEEST KRIJGEN 
Derde zondag door het jaar C:  

Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10 en Lucas 1. 1-4; 4, 14-21 
 

at kunnen we veel als we de geest krijgen. 

Bergen kunnen er dan verzet worden, 

ongekende inspanningen verricht, tegenstellingen 

vallen weg, oplossingen gevonden die niet mogelijk 

leken. Onvermoeibaar zijn we dan en onver-

schrokken. Dat duurt eventjes en dan is het over, 

is de energie weg en zijn we verbaasd over ons 

zelf. 

De geest krijgen, verbinden we met veel meer 

kunnen dan normaal, met een bovennatuurlijke 

kracht krijgen. 
 

Jezus kreeg de Geest toen hij werd gedoopt in de 

Jordaan. De Geest was bij Hem toen Hij in de 

woestijn verbleef en op de proef werd gesteld door 

de duivel. De Geest is ook bij hem als hij in Galilea 

begint te preken in de synagogen en zo ook in 

Nazareth komt. Had Jezus bovennatuurlijke 

krachten, kon hij veel meer dan normaal? Ja, 

maar hij was geen superman. Hij vloog niet de 

wereld rond om overal rampen te voorkomen. Hij 

kon geen aardbevingen voorkomen, geen oorlogen, 

geen ziekte of ongelukken. Dat kon Hij allemaal 

niet. Geen mens kan dat.  
 

Toch was Jezus bijzonder door de Geest van God 

die op hem neerdaalde en die bij Hem bleef zolang 

hij leefde en zelfs door de dood heen. 

Pastor Annet Zoet. 

W 
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DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST 
 

at geldt voor alle verenigingen en dus ook zeker voor onze geloofs-
gemeenschap. 

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met ons kinder-
activiteiten op willen zetten. Te denken valt aan de kindernevendienst, activi-
teiten rond Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, grote vakantie, nieuw school-
jaar, enz. Dit willen we doen in onze locatie Neede maar ook samen met onze 
andere parochielocaties. 
Tevens zoeken we vrijwilligers die samen met ons activiteiten voor jongeren 
willen organiseren. 
 

We doen een beroep op alle parochianen maar zeker ook op de jongeren in onze 
parochie, want wie weet beter wat jongeren bezighoud als de jongeren zelf! 
Denk niet ik ben te jong of te oud, want iedereen is welkom. 
We willen samen met jongeren van de locatie Neede, maar ook samen met 
jongeren van andere locaties, van gedachten wisselen over wat geloof voor hun 
betekent. Dit kunnen we doen met sport of spel, film en boek of gewoon door 
samen te komen en samen te eten en te drinken. 
 

Lijkt je dit leuk neem dan contact op met: Simone Meijerink ℡ 0545-295396 
of mail: mtsmeijerink@comveeweb.nl. 
 
 

HIER KAN DE VOLGENDE KEER OOK UW WERKGROEP STAAN…! 
 

an ook uw werkgroep wel een extra vrijwilliger gebruiken? Profileer u dan 
als werkgroep in Binding! 

 

In Binding kunt u, namens uw werkgroep, een artikel laten 
plaatsen. Hierin beschrijft de werkgroep op een uitnodigende 
en/of enthousiaste wijze haar werkzaamheden en worden de 
taken voor de nieuwe vrijwilliger toegelicht. 

Publicatie van de vacature op de website is ook mogelijk. 

De redactie. 
 

 

 

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

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong  

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet 

WD = Woorddienst WW = Dominee W. Weersma  

GVK = Gebedsviering voor kinderen HP = Vicaris H. Pauw 

 

Weekend van 23 en 24 januari: 3e Zondag door het jaar 
Za. 23 jan. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Do. 28 jan. 19.00 uur Filmavond in de grote zaal van het Achterhuis (zie blz. 8) 
Vr. 29 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

D 
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  Voorganger is ds. W. Andela (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: 

Zo. 24 jan. Eibergen 10.00 uur Oec.dienst – AZ/WW  10.30 uur EU – HP 

Do. 28 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 30 en 31 januari: 4e Zondag door het jaar 

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

Do. 4 febr.  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. 30 jan. Eibergen 19.00 uur Vesperviering 

 Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 31 jan.     10.30 uur EU – HdJ 

Do. 4 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 6 en 7 februari: 5e Zondag door het jaar 

6 en 7 febr.  Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 

Wo. 10 febr.  Aswoensdag (vastendag) 

 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 19.30 uur In de Grote Kerk in Neede: 

  Oecumenische Vesperdienst. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 6 febr. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  17.30 uur WD – HdJ  

Zo. 7 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 11 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 13 en 14 februari: 1e Zondag van de Veertigdagentijd 

Za. 13 febr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het jeugdkoor Makiko 

uit Eibergen. Voorganger is pastoor H. de Jong. Tijdens 

deze viering presenteren de Eerste Communicantjes van 

de verschillende geloofsgemeenschappen zich. 

Wo. 17 febr. 19.30 uur In de grote zaal van het Achterhuis: 

  Oecumenische Vesperdienst. 

Do. 18 febr. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 14 febr. Eibergen 10.00 uur Oecum. dienst  10.30 uur EU – HdJ 

     17.00 uur Gebedsuur JvB 

Do. 18 febr. Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep  

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 20 en 21 februari: 2e Zondag van de Veertigdagentijd 

Zo. 21 febr. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 24 febr. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven:  
  Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je 

bezinnen (vooraf aanmelden, zie ook blz. 7), aansluitend: 
 19.30 uur In de Grote Kerk in Neede:  
  Oecumenische Vesperdienst. 
Vr. 26 febr. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is dominee Charlie Lodewijk. 
  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. 20 febr. Eibergen 19.00 uur Taizé-viering 

Zo. 21 febr.     10.30 uur EU – HdJ/AZ 

Do. 25 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 

Weekend van 27 en 28 februari: 3e Zondag van de Veertigdagentijd 

27 en 28 febr. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Wo. 2 mrt.  Redactievergadering voor de Paasbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus. 
 19.30 uur In de grote zaal van het Achterhuis: 
  Oecumenische Vesperdienst. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Zo. 28 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 3 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Weekend van 5 en 6 maart: 4e Zondag van de Veertigdagentijd 

5 en 6 mrt.  Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Wo. 9 mrt. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 19.30 uur In de Grote Kerk in Neede: 
  Biddag voor het gewas. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 5 mrt. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 6 mrt. Eibergen 10.30 uur WCV – Werkgroep 10.30 uur EU – HdJ 

     17.00 uur Gebedsuur JvB 

Do. 10 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

 
Vieringen in de komende weken: 

Zo. 13 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 14.00 uur Doopviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
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Wo. 16 mrt. 18.00 uur In de grote zaal van het Achterhuis:  

  Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je 

bezinnen (vooraf aanmelden, zie ook blz. 7), aansluitend: 

 19.30 uur In de grote zaal van het Achterhuis:  

  Oecumenische Vesperdienst. 

Do. 17 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 

Zo. 20 mrt.  Palmzondag 

 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- 

en Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Di. 22 mrt. 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Boeteviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 23 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk in Neede: 

  Oecumenische Vesperdienst. 

Do. 24 mrt.  Witte Donderdag 

  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 10.00 uur Schoolviering. 

 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Voorgangers zijn pastoor H. de Jong 

en pastor A. Zoet. 

Vr. 25 mrt.  Goede Vrijdag (vastendag) 

 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

  Voorganger is mevrouw A. Haarman (RK). 

 15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is pastor A. Zoet. 

 19.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Woorddienst. Voorgangers is pastoor H. de Jong. 

Za. 26 mrt.  Paaswake 

 21.00 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering met zang van het koor Laudate 

Dominum. Voorgangers zijn pastoor H. de Jong en pastor 

A. Zoet. 

Zo. 27 mrt.  Paasmorgen 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is vicaris H. Pauw. 
 
 
 

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

Overleden: 

06-01 Dhr. J.F. ten Hoopen, Hofmaat 14,  93 jaar 
 
 

Verhuisd: 

Dhr. H.J. ter Woerds, Kwartelstraat 24 naar verzorgingshuis De Meergaarden in 

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

 

 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2015 MET SUCCES AFGESLOTEN 
 

et was het tiende jaar op rij dat we dit konden doen. We hebben opnieuw 
veel mensen die het financieel moeilijk hebben blij kunnen maken met een 

levensmiddelenpakket. Midden december hebben we 389 pakketten kunnen 
uitreiken, verdeeld over 229 gezinspakketten en 160 pakketten voor alleen-
staanden.  
Alhoewel de opbrengsten aan giften, collecten en sponsoring nog niet allemaal 
binnen zijn, zien we dat de kosten gedekt worden.  
Uit de reactie van de ontvangers blijkt dat de mensen de actie zeer op prijs 
stellen. Enkele van de reacties waren: “Het is een lichtpuntje in deze dagen” en 
“Fijn dat de kerken op deze manier aan ons denken”.  
Alle gulle gevers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Met uw 
financiële hulp hebben we deze actie met succes kunnen doen. Ook danken we 
de vele vrijwilligers die bij de actie betrokken waren. 
 

Namens de stichting Kerstactie kerken Berkelland,  
Gerard Bartels, afgevaardigde namens de RK Kerk Neede 
 

 

BEZINNEND ONDERWEG NAAR PASEN 
VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN 

 

oor het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte. 
Zo dromen wij ervan dat de komende veertigdagentijd  een zoektocht zal 

worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie vinden in onze Bijbelse 
geloofstraditie, in de veertigdaagse tocht naar Pasen. 
 

Vastend zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Soms 
kunnen teksten en beelden je inspireren. Ze kunnen je helpen om je eigen 
gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. 
Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te 
verdiepen. 
 

Bezinningsmail 

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 10 februari tot en met 28 
maart, willen wij: ds. Eveline Struijk, predikant van de protestantse gemeente 
Eibergen-Rekken en Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie HH 
Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail 
elke dag een gedachte, beeld, lied, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.  
  

Bent u geïnteresseerd? 
Opgave bij Freek ten Berge; E-mailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com 
N.B. Als u de bezinningsmails rond kerst 2015 heeft ontvangen, hoeft u zich niet 
meer aan te melden voor de nieuwe bezinningsmails, u krijgt dan eind februari 
automatisch bericht van ons. 
 

H 
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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.  
 

 
 

SOBERE MAALTIJDEN OP 24 FEBRUARI EN 16 MAART 
 

ten is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid. Een sobere maaltijd 

geeft je de kans om daar even bij stil te staan. Samen eten en denken aan 

onze medemens. 

U bent van harte welkom op 24 februari in gebouw Diek-

graven bij de Grote Kerk in Neede en op 16 maart in de grote 

zaal van Het Achterhuis. Aanvang 18.00 uur. Aansluitend is 

er de mogelijkheid de vesper om 19.30 uur mee te maken. 
 

We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 per maaltijd. 

De opbrengst gaat naar een goed doel. 
 

Wilt u zich tijdig opgeven?! Dit i.v.m. het koken van de maaltijden door de 

vrijwilligers/sters. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier in de kerken of 

bij Annie Broekmaat (℡ 292370), het RK locatiesecretariaat (℡ 286835) of Tiny 

Appeldoorn (℡ 293034). 

Organisatie: De Diaconie en ZWO en de Oecumenische werkgroep 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

WIJZIGING WEEKENDWACHT VANAF 1 JANUARI 2016 
 

e pastores van de St. Paulusparochie hebben vanaf 1 januari 2016 geen 

weekendwacht meer.  

Vanaf 1 januari 2016 werkt de St. Paulusparochie voor pastorale nood samen 

met de St. Ludgerparochie (Lichtenvoorde e.o.). In situaties van ziekenzalving/ 

ziekenzegening of andere momenten waarbij u een beroep wilt doen op urgente 

geestelijke zorg kunt u bellen met tel.nr. 06 - 190 17 292. 

Dit nummer kan dagelijks gebeld worden (dus niet alleen in het weekend). Via 

dit nummer kunt u aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord 

staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld. 
 

 

1 JAAR H. CALIXTUSBASILIEK 
 

p 11 januari 2016 was het een jaar geleden dat de H. Calixtuskerk in 

Groenlo met het voorlezen van het pauselijke decreet d.d. 16 juli 2014 tot 

basiliek is verheven. Die dag hebben veel gasten genoten van de plechtigheden in 

E 

D 
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de basiliek zelf en van de officiële receptie daarna. Vanaf die dag is Groenlo een 
vestingstad met een basiliek. 
Bij de verheffing en de feestelijkheden is het gelukkig niet gebleven. De 
benaming basiliek op zich geeft al een bijzonder cachet aan het gebouw. Op 
allerlei terreinen is er aan gewerkt om de basiliek-waardigheid gestalte te geven. 
Ik denk onder andere aan de in alle opzichten perfect verzorgde liturgische 
vieringen, op zon- en feestdagen en door de week, de mogelijkheid tot aanbidding 
van het Allerheiligste, het wekelijkse rozenkransgebed, de maandelijkse gebeds-
groep. 
Ook denk ik aan het enorme aantal vrijwilligers dat continue in de weer is om 
het gebouw van binnen en buiten te verzorgen en te verfraaien. 
Het aantal bezoekers en geïnteresseerden voor de figuur van de H. Calixtus en de 
enige Calixtusbasiliek in de provincie Gelderland, ja zelfs in Nederland, is 
behoorlijk toegenomen. De groep, die de kerkrondleidingen en het beklimmen 
van de toren verzorgt, vaart er wel bij. De opbrengst komt ten goede aan de 
basiliek. 
Volgens mij is er het afgelopen jaar geen Op Tocht (bisdomblad) verschenen 
zonder een beperkt of een wat uitgebreider artikel met betrekking tot onze 
basiliek.  
De keus van het bisdom om binnen het vicariaat Arnhem het Jaar van de 
Barmhartigheid te beginnen met de opening van een heilige deur in onze H. 
Calixtusbasiliek, zondag 13 december 2015, kwam als een verrassing. Dit is niet 
alleen een eer maar ook een bewijs van verbondenheid met het bisdom en met de 
bisschop van Rome, paus Franciscus.  

Andre Kempers, 

lid locatieraad Groenlo, Communicatie 
 

 

FILMAVOND IN NEEDE OP 28 JANUARI 
 

n het kader van het Jaar van Barmhartigheid organiseert de St. Paulus-
parochie een filmavond. We gaan kijken naar The Visitor, een Amerikaanse 

film uit 2007, geregisseerd door Thomas McCarthy, met Richard Jenkins, Haaz 
Sleiman en Danai Gurira. 
 

Wij hopen u op donderdag 28 januari 2016 in het Achterhuis, 
de parochiezaal aan de Borculoseweg 43 in Neede welkom te 
mogen heten. 
Vanaf 19.00u bent u welkom voor een kop koffie of thee. Om 
19.20u wordt de avond ingeleid door Joël Friso. Hij is 

programmamaker, ondernemer en theoloog. Hij is verbonden als programma-
maker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij eerder Media, Religie en 
Cultuur studeerde. Joël is initiatiefnemer en hoofdredacteur van Het Film-
gesprek (www.hetfilmgesprek.nl). 
De film begint om 19.30u en duurt tot 21.10u, daarna is er gelegenheid voor een 
tweede kopje koffie of thee en zullen we onder leiding van Joël Friso nog over de 
film napraten. De avond wordt om ongeveer 22.00u afgesloten. 

I 
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Ter bestrijding van de kosten (ongeveer € 350) van deze avond vragen wij een 

vrije gift. 
 

De NRC-next heeft het volgende over de film geschreven: 

“Een film met een hart. Economieprofessor en eenzame weduwnaar, Walter 

Vale, reist naar New York om een conferentie bij te wonen. Daar aangekomen 

treft hij in zijn appartement twee illegale immigranten aan, Tarek en Zainab. 

Hoewel hij ze in eerste instantie de deur wijst, besluit hij ze bij nader inzien 

tijdelijk onderdak aan te bieden. Ondanks alle verschillen delen de drie huis-

genoten een passie voor muziek. Geheel onverwachts krijgt Walter weer kleur in 

zijn leven als hij vriendschap met het stel sluit, maar dan wordt Tarek 

opgepakt.” 
 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.stpaulusparochie.nl. 
 

 

LEESGROEP LAUDATO SI 
 

n het kader van het Jaar van Barmhartigheid organiseert de stuurgroep een 

leesgroep die samen (delen van) de encycliek Laudato Si leest en bespreekt. 
 

Deze encycliek is vooral bekend als de klimaatencycliek van paus Franciscus. Hij 

heeft met deze encycliek wereldwijd vooral veel lof geoogst. Hij roept in deze 

encycliek op barmhartig om te gaan met de schepping. Hij doet een sterk appèl 

aan de rijke landen de ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het nemen van 

maatregelen om de klimaatsveranderingen te beheersen. In de klimaat-

conferentie van de Verenigde Naties eind vorig jaar in Parijs heeft deze encycliek 

zeker een rol gespeeld. 
 

We zijn voornemens 3 bijeenkomsten te organiseren in februari en/of maart. De 

data, tijdstippen en plaats worden in onderling overleg vastgesteld. De aanschaf 

van de encycliek kost ongeveer € 15. 
U kunt zich opgeven bij Peter Müller, die deze bijeenkomsten zal leiden. 

U kunt dit doen door de lijst in de katholieke kerken van Beltrum, Eibergen, 

Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken of Rietmolen in te vullen of via mail 

(pjamueller@gmail.com) of telefoon (0544-463045). 

Voor artikelen die n.a.v. de encycliek verschenen zijn, verwijzen wij u naar de 

website www.stpaulusparochie.nl → Jaar van Barmhartigheid. 
 

 

INSPIRATIE VANUIT DE SCHRIFT 
 

p 8 december 2015 is in Rome het Jaar van Barmhartigheid gestart door de 

Heilige Deur in de Sint Pieter te openen. Ook wij willen aandacht besteden 

aan barmhartigheid en ons weer gaan verdiepen in een evangelielezing. 
 

De bijeenkomst zal zijn op woensdag 23 maart 2016 van 9.30 tot 11.30 uur in 

zaal Berkelzicht van de H. Mattheuskerk, Grotestraat 88 te Eibergen. De ingang 

is via de deur van het secretariaat. Natuurlijk is er voor iedereen koffie en thee. 
 

Ook deze keer werken wij met de methode Geloven nu. 

I 

O 
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Wij hebben gekozen voor Matteus 18, 21-35; in deze lezing gaat het over ver-
geving schenken, vergeving ontvangen en hoe ver gaat vergeven. De bedoeling 
van de bijeenkomst is, dat we samen gaan kijken, wat we met deze lezing kunnen 
in deze woelige en onrustige tijd; we proberen te luisteren naar elkaar, maar niet 
in discussie te gaan. 
 

De kosten voor deze morgen zijn 2 euro. U kunt zich opgeven bij Rieky 
Luttikholt via lutti212@planet.nl of via ℡ 0545-474255. 
Judith Herbers en Rieky Luttikholt 
 

 

VASTENACTIE 2016: 

VOLDOENDE TE ETEN VOOR FAMILIES IN KATAKWI (OEGANDA)  
 

astenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar de armen, maar 
naar mensen die leven in armoedige omstandigheden. 

Een subtiel verschil: we zijn allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit 
leven we echter met verschillende mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. 
Daarom steunen wij mensen die direct hoop bieden aan mensen die leven in 
economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden. 
 

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noord-
oosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn 
van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de 
opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten 
noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. 
 

Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme 
droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen 
voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde 
gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de 
boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van 
kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen 
inmiddels in hun onderhoud voorzien. 
 

Wat kunnen we bijdragen? 

• Voor € 15,- kan een school 15 fruitbomen planten of kan een gezin een 
energiezuinig kookstel kopen. 

• Voor € 30,- ontvangt een gezin een zak met zaden. 
• Voor € 50,- kan een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkorven kopen. 
• Voor € 75,- krijgt een gezin twee geiten. 
• Voor € 150,- koopt een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp. 
• Voor € 300,- kan een groep boeren worden getraind in landbouw- en 
irrigatietechnieken. 

 

Steun de Vastenactie via het Vastenzakje dat achterin de 
kerk ligt en die u ook ontvangt samen met de Paasbinding. 

 

Op Eerste Paasdag is de 2e collecte in onze kerk bestemd voor de Vastenactie. 
 

 

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

 

 

 

ACTIE KERKBALANS 
 

en groot deel van onze inkomsten komt uit de Actie Kerkbalans. Met de 

vrijwillige bijdrage van een groot aantal parochianen en de inzet van een 

grote groep vrijwilligers houden we onze kerk in Neede vitaal. 
 

Alleen als een vitale kerk hebben we toekomst. 

Daarom is uw steun aan de Actie Kerkbalans zo belangrijk. 
 

Laat merken dat de geloofsgemeenschap Neede ook u ter harte gaat!  
 

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om een “periodieke gift” te doen. U zegt 

dan toe om gedurende 5 jaar een gift aan de kerk te doen. Uw gift is dan volledig 

fiscaal aftrekbaar. Sinds 2014 hoeft dit niet meer via de notaris. 

Alle informatie over periodieke giften vindt u op www.stpaulusparochie.nl onder 

menu [Neede – Organisatie – Actie Kerkbalans]. 

De locatieraad 
 
 

 

 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

13 december €  63,85 Bisschoppelijke Adventsactie 

24 december €  325,20 Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
25 december €  208,40 Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
 

 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 23 januari 19.00 uur D. Konniger en T. Konniger 

Zondag 27 maart 10.30 uur D. Konniger en T. Konniger 
 

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

 

1 EN 2 APRIL: SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

p vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt in Neede de kledinginzamelingsactie 

van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. 

U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten 

plastic zakken afgeven bij Het Achterhuis, Borculoseweg 43. 
 

Inleveren op:  vrijdagavond van 20.00-20.30 uur   en  

 zaterdagmorgen van 11.00-12.00 uur 
 

(inleveren na zaterdag 12.00 uur is niet mogelijk 

 omdat de afhaalwagen dan al weer vertrokken is) 
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van Cordaid 

Mensen in Nood. Meer info op www.samskledingactie.nl of ℡ 073-687 10 60. 
 

 

E 

O 
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HUISPAASKAARSEN 
 

kunt ook dit jaar weer via de parochie een huispaaskaars aanschaffen, met 
diverse afmetingen en reliëfs. 

 

Diameter Hoogte Prijs Reliëfs 

70 mm 200 mm 10,- A 

 60 mm 300 mm 20,- A,B,C,D 

70 mm 500 mm 45,- A,B,C,D 

80 mm 600 mm 57,- A,B,C 
 

Reliëf A: Triomferend paaslam met een vaandel, Reliëf B: Kruis met paars doek 
en witte lelies, Reliëf C: Chi Rho-monogram (P en X), Reliëf D: Kruisteken 
 

In de kerk hangt een intekenlijst met foto’s. U kunt uw bestelling ook doorgeven 
aan het locatiesecretariaat of aan ondergetekende. Graag vóór 22 februari. 

Henk Holtkamp, koster 
 
 

 

 

████████ INLOOPHUIS NEEDE ████████ 
 

 
 
 

 

FUNCTIE-EIS: BARMHARTIGHEID 
 

ind vorig jaar is het Jaar van Barmhartigheid van start 
gegaan. De 'heilige deuren' die wereldwijd zijn opengaan 

staan symbool voor Gods barmhartigheid. 
Barmhartigheid is volgens Van Dale een ander woord voor 
medelijdend (zich andermans lijden/verdriet aantrekkend). 
 

Barmhartigheid is de gastheren en gastvrouwen van het inloophuis niet vreemd. 
Sterker nog: het is eigenlijk een functie-eis. Gasten moeten er immers op kunnen 
rekenen dat ze een luisterend oor vinden in het inloophuis. Problemen worden in 
het inloophuis meestal niet opgelost (wij zijn geen hulpverleners), maar een 
gesprek erover werpt soms wel een ander licht op de situatie, geeft weer lucht, 
stof tot nadenken voor de gast. 
 

Elke 2-3 maanden evalueren de gastheren en gastvrouwen de afgelopen periode. 
Het onderwerp ‘Presentie’ staat dan ook op de agenda. 
Presentie is op de eerste plaats: op een aandachtige, respectvolle manier bij de 
ander zijn. Wie het dan ook is. Op zo’n manier dat mensen de ruimte voelen om 
zich te laten zien, zoals ze zijn. Met al hun mooie en hun donkere kanten. Zo kan 
gaandeweg duidelijk worden wat voor deze persoon belangrijk is in het leven en 
wat wij voor hem of haar kunnen betekenen. 
 

Presentie vraagt van jezelf dat je ruimte maakt in jezelf. Ruimte om de ander 
werkelijk te zien en te ontmoeten. Om de ander bij je toe te kunnen laten. 
Suzanna Louwerse van het KCMA (Katholiek Centrum voor Maatschappelijke 
Activering) begeleidt ons bij het handen en voeten geven aan presentie in ons 
inloophuis. We leren door die gesprekken ook elkaar steeds beter kennen. Hoe je 
zelf in het leven staat, wat je meegemaakt hebt, wat je gevormd heeft, neem je 

U 

E 
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als gastheer/gastvrouw immers ook mee naar het inloophuis. Staat dat je dan in 

de weg, of helpt het je juist? 
 

In december hebben we samen met de gasten kerstbakjes gemaakt en op oude-

jaarsdag waren er oliebollen en hadden ook verschillende gasten iets lekkers 

meegebracht om het jaar 2015 feestelijk af te sluiten. 
 

Wellicht zet (of houdt) de onderstaande gedachte van de schrijver Hans Bouma u 

en ons in 2016 op het goede spoor. 
 

“Heb het hart” 

mens ben je, mens met een hart 

mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld 

mens in een wereld waarin 

zoveel mensen geen mensen, 

zoveel dieren geen dieren mogen zijn 

mens ben je, mens met een hart 

strek je uit, laat zien wie je bent 

heb het hart om naaste te zijn 

om lief te hebben 
 
 

████████ GELEZEN ████████ 
 

 

BIDDEN 
 

Bid voor mensen die fysiek lijden en voor hen met psychische nood; 

… dat de opstandingskracht van de Heer zal doorwerken in ons leven 
 

Bid voor de mensen die je vandaag tegenkomt, dat je in hen een boodschapper 

van vreugde zult ontmoeten; 

… voor de boodschappers van vreugde dichtbij en ver weg en vraag Gods hulp 

om hen te ondersteunen 
 

Bid voor liefde en samenwerking tussen de kerken in jouw woonplaats en voor 

de gemeenschap in jouw kerk of gemeente; 

… voor pioniers die nieuwe wegen inslaan om het evangelie te verspreiden 
 

Bid dat je in alle openheid Gods woord durft uit te spreken; 

… voor de vervolgde kerk, voor christenen die om hun woord worden vervolgd 
 

Bid voor mensen in jouw omgeving die in nood zijn: vluchtelingen, armen en 

mensen in geestelijke nood; 

… voor een open houding naar andere mensen, zodat we besef ontwikkelen voor 

elkaars noden 
 

Bid dat we blijven dromen van eenheid en verzoening; 

… dat onze woorden niet leeg zullen blijken te zijn, maar dat wij in liefde en 

respect naar elkaar luisteren 
 

Bid voor een impuls voor je eigen gebedsleven en dat van de kerk; 
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… voor goede relaties tussen christenen en moslims in ons land; 
… dat we waardering hebben voor de gaven van de ander 
 

Bid dat jouw pijn je niet tegenhoudt om andere mensen echt te zien, dat je een 
helpende hand mag reiken naar hulpbehoevenden; 
… dat mensen vreugde aan het leven mogen ervaren 
 

 

DE VLUCHTELINGENCRISIS UITGELEGD IN 6 MINUTEN 
 

e vluchtelingenproblematiek staat hoog op het prioriteitenlijstje van menig 
regeringsleider in Europa. Zorgen zijn er over de crisis en de aanpak van de 

stroom migranten uit vooral Syrië. Hoe komen we hier? 
Dat probeert het YouTube-kanaal “Kurzgesagt” in een korte uitlegvideo uiteen 
te zetten. 
Hongarije en Bulgarije proberen de vluchtelingenstroom in te dammen met 
hekken en voeren een ontmoedigingsbeleid door migranten die illegaal de grens 
oversteken te arresteren. Het is duidelijk dat dit weinig uithaalt. Waar de ene 
route wordt afgesloten, zoeken de migranten weer een andere route op. 
Europa had de toestroom van vluchtelingen kunnen aan zien komen. De oorlog 
is Syrië was al jaren aan de gang. Niettemin lijken alle landen erdoor te zijn 
overvallen. YouTube-kanaal “In a nutshell” legt in een heldere video de achter-
gronden nog eens uit van de vluchtelingencrisis, waarom het zo lang geduurd 
heeft voor de EU in actie kwam en geeft een overzicht welk land wat doet. 
En het stelt ook de ongemakkelijke vraag aan het eind: hoe willen we herinnerd 
worden in de geschiedenis? Dat is een vraag die iedereen zichzelf kan stellen. 
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/19/kijken-de-vluchtelingencrisis-uitgelegd-in-
6-minuten  
 

Lees ook wie nog meer wil weten 22 vragen en antwoorden: ‘Dit is wat je moet 
weten om de vluchtelingencrisis te begrijpen’ 
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-
vluchtelingencrisis-te-begrijpen  
 
 

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

Voor urgente voor pastorale nood en ziekenzalving: ℡  06-19017292 
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact 

op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld) 
 

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 

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. Voor slechtzienden is een Groot 

Letter Binding beschikbaar. U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat. 
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HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID 
 

God is een God 
van barmhartigheid 

van liefde 
van vergeving 

van rechtvaardigheid 
van trouw 

van menslievendheid 
van verbondenheid 

van goedheid 
van naastenliefde 

 

Barmhartigheid is de behoefte hulp te verlenen aan anderen 
 

Kunnen wij in 2016 er zijn voor hen die 
ziek zijn 

verdrietig en hulpbehoevend zijn 
geestelijk ziek zijn 

dakloos en eenzaam zijn 
alleenstaand en alleengaand zijn 

verschoppelingen zijn 
vluchtelingen zijn 

 

Geen woorden maar daden. 
Zo kunnen wij helpen aan de werken van Gods barmhartigheid 

en mensen zijn die het licht doorgeven. 
En het zal een liefdevol jaar zijn 

 

H.K. 
 
 

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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 


