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OVER VERWACHTEN EN VOORUIT ZIEN 
 

dvent is een tijd van verwachten en vooruit 

zien. We bereiden ons voor op Kerstmis, op de 

geboorte van Jezus Christus. U leest dit stukje 

waarschijnlijk in de week voor Kerst, de laatste 

voorbereidingen worden getroffen: alle bood-

schappen in huis, kerstboom opgezet, kerststal 

ingericht met een nog lege kribbe en drie wijzen 

die de woonkamer doorlopen op weg naar de 

kerststal. Dat is in elk geval in mijn woonkamer 

wel het plan. De kerstboom moet ik nog aan-

schaffen, maar de kerststal is al gearriveerd in de 

Achterhoek en ik heb een geschikte vensterbank 

waar mijn wijzen overheen kunnen lopen naar de 

stal. 

Voor mij is het de eerste Kerst in de Paulus-

parochie en als ik zo op de verschillende locaties 

over de voorbereidingen hoor, dan worden het 

overal prachtige vieringen, vol warmte en licht. De 

verschillende adventskransen voor de Advent zijn 

prachtig (hulde aan de bloemengroepen) en er ook 

de kerststal komt van zolder. De voorbereidingen 

zijn in volle gang en ik mag daar als pastor aan 

mee werken. Ik zie uit naar sfeervolle vieringen, 

in prachtig versierde kerken. Ik heb er zin in. 
 

In juni ben ik begonnen als pastoraal werker, vol 

verwachting en met veel enthousiasme. Ik ben op 

alle locaties hartelijk welkom geheten en in-

middels ben ik een half jaar aan de slag. Er zijn 

ideeën ontstaan en sommigen komen al tot ont-
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plooiing. Zo is er een Adventsproject voor de kindernevendienst, is er een 
commissie Inspiratie & Ontmoeting in oprichting en is de Alpha-cursus net 
afgerond. Ik ben ook aan het nadenken over een jongerenprogramma, dat in het 
komende jaar meer inhoud moet gaan krijgen. Als u mee wilt denken, dan heel 
graag! Daarnaast richt ik me op de pastorale kerntaken: voorgaan in vieringen 
en uitvaarten, inhoudelijke voorbereiding op het doopsel, de Eerste Communie 
en het Vormsel en huisbezoeken. Ik vergader ook veel, meer dan dat ik in eerste 
instantie had verwacht. 
 

Langzaam maar zeker begin ik steeds meer thuis te raken in de parochie en mag 
ik (samen met vrijwilligers, parochianen en mijn collega’s) mijn weg gaan vinden 
in de parochie. Een paar weken geleden werd ik aangesproken door iemand uit 
Eibergen: ‘De pastor in het wild’. Deze pastor mag nog meer ‘in het wild’ gaan 
rondlopen in de verschillende locaties en er nog meer op uit trekken en naar 
mate ik meer mensen leer kennen, gaat dat steeds beter.  
 

Samen mogen we ons voorbereiden op de komst van het Kerstkind, gaan we van 
donker naar Licht en zien we uit naar wat komen gaat. 
 

Ik wens u allen een Zalig Kerstmis. 
Pastor Rianne Luiten 
 

 

 
 

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

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong  

WCV = Woord- en Communieviering AZ = Pastor Annet Zoet  

WD = Woorddienst RL = Pastor Rianne Luiten 

GV = Gezinsviering TH = Mgr. Th. Hoogenboom 

KW = Kindje Wiegen 

 

Weekend van 17 en 18 december: 4e Zondag van de Advent 

17 en 18 dec. Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 
Do. 22 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
Vr. 23 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 
  Voorganger is dominee J. Lieftink (PKN). 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 17 dec. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 

Zo. 18 dec. Eibergen 12.00 uur Doopviering – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Do. 22 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
 

Weekend van 24 en 25 december.: Hoogfeest van Kerstmis 

Za. 24 dec. 19.30 uur Kerstavond 

  Gezinsviering met zang van het koor Diapason en een 

gelegenheidskinderkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

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

  Na de viering kunt u elkaar een zalig kerstfeest wensen, 

  met een drankje en iets lekkers, achterin de kerk. 

Zo. 25 dec. 10.30 uur Eerste Kerstdag 

  Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

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

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 24 dec. Eibergen 18.30 uur GV – RL 17.00 uur GV – RL  

   22.00 uur EU – TH 19.30 uur EU – HdJ  

 Rietmolen 18.30 uur KW – Werkgroep  

   20.00 uur EU – TH 

Zo. 25 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – TH  

 Rietmolen 9.00 uur WCV – AZ  

Ma. 26 dec. Eibergen 10.30 uur WCV – RL 10.30 uur EU – HdJ  

Do. 29 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 
 

Weekend van 31 dec. en 1 jan.: Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag 

Za. 31 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- 

en Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Zo. 1 jan. 10.30 uur In de Calixtusbasiliek in Groenlo: 

  Eucharistieviering met pastoor H. de Jong. 

Wo. 4 jan.  Redactievergadering voor de nieuwe Binding. 

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

 Rietmolen 19.30 uur WCV – RL  

Do. 5 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ (v.a. 8.30 uur Aanbidding H. Sacrament) 
 

Weekend van 7 en 8 januari: Driekoningen 

7 en 8 jan.  Er is dit weekend géén viering  in onze kerk. 

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

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 7 jan. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  

Zo. 8 jan.      10.30 uur EU – HdJ 

Do. 12 jan. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  
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Weekend van 14 en 15 januari: 2e Zondag door het jaar 

Za. 14 jan. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 19 jan. 14.00 uur Seniorensoos. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtusbas. Groenlo: 

Za. 14 jan. Rietmolen 19.30 uur WCV – RL  

Zo. 15 jan. Eibergen 10.00 uur Oec. dienst – RL  10.30 uur EU – HdJ  

Do. 19 jan. Eibergen 9.00 uur WCV – HdJ  

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  
 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 22 jan. 10.00 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische dienst. Voorgangers zijn dominee J. 

Lieftink en pastor A. Zoet. 
Vr. 27 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevrouw I. Nijland (PKN). 
Za. 28 jan. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

Diapason. Voorganger is pastor R. Luiten. 
 
 

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

Gedoopt: 
30-10  Jordy Thuinte, G.L. Rutgersweg 14  
 

Overleden: 
15-10 Dhr. H.H. ter Woerds, Diepenheimseweg 28, 86 jaar 
22-10 Mevr. E.W. ter Woerds-Bauhuis, Dr. Andriessenhuis Borculo 
  v/h Bleekenweg 20, 81 jaar 
16-11 Mevr. M. Diks-Steenhuis, Caecilienkamp 62, 85 jaar 
 

 

 

 

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

 

MISSIEZELATRICES STOPPEN MET INZAMELING VOOR MISSIO 
 

ie het woord ‘missiezelatrice’ laat vallen, zal vaak verbaasd worden aan-
gekeken. Ook op Wikipedia is deze term niet te vinden. Wel de term 

‘zelatrice’. Die staat voor ‘een activist, ijveraar of propagandist.’ 
 

De missiezelatrices in Neede zamelden tot voor kort geld in voor Missio. De 
opbrengst ging naar projecten van Missio, een organisatie die wereldwijd 
parochies steunt. In het verleden ging het geld dat door de missiezelatrices werd 
ingezameld naar missionarissen, zoals pater Kraaijenvanger uit Neede. 
Maar de tijden veranderen. Het aantal missionarissen is nog maar klein. Veel 
werk in missielanden wordt nu gedaan door organisaties zoals Missio, die vaak 
projectmatig actief zijn om de leefsituatie in die landen te verbeteren. 
 

De Needse missiezelatrices zijn gestopt met hun inzameling. Elk jaar werden 
door de missiezelatrices zo’n 175 adressen bezocht om geld in te zamelen. 

W 
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Dit jaar bracht dat ruim € 700,- op. 
De groep missiezelatrices (Dinie Asschert-ten Bruin, Lies Emaus-ten Bruin, 

Annie Meulenkamp-ten Bruin, Marietje Orriëns-Bolster, Corry ten Voorde-

Geerdink, Annie Orriëns-Lansink en Adele Jansen-Wantia) stond onder leiding 

van hoofdzelatrice Willemien Voordouw-ten Bruin. Zij moest haar taak om 

gezondheidsredenen beëindigen. Omdat enkele andere zelatrices ook stopten en 

bij gebrek aan een nieuwe hoofdzelatrice (die o.a. de administratie verzorgd) 

heeft de groep haar werkzaamheden neergelegd. 
 

De groep zal door haar eigen organisatie Missio nog in het zonnetje worden 

gezet. In de Caeciliaviering op 20 november hebben wij de groep bedankt voor 

hun trouwe inzet, als ijveraars voor de missie. 
 

Missio heeft ons laten weten dat iedereen die door de missiezelatrices werd 

bezocht zal worden opgenomen in hun donateursbestand. Per post zal Missio hen 

benaderen om de projecten van Missio financieel te blijven ondersteunen. 

Wij hopen van harte dat deze gevers, ook zonder het persoonlijke bezoek van een 

missiezelatrice, de missie een warm hart blijven toedragen. 

Gerard Bartels, lid pastoraatsgroep H. Caecilia Neede 
 

 

‘CAECILIAVIERING’ IN HET TEKEN VAN DE VRIJWILLIGERS 
 

ondag 20 november was de jaarlijkse Caeciliaviering. Fons Kox, voorzitter 

van de locatieraad, stond in zijn openingswoord stil bij onze vrijwilligers. 

“Het zijn deze mensen die hun steentje bijdragen aan het vele werk, dat zowel 

voor als achter de schermen moet gebeuren voor onze Caeciliakerk en de St. 

Paulusparochie. Onze vrijwilligers houden zich bezig met de meest uiteen 

lopende taken en zetten zich, met veel plezier en liefde, dienstbaar in voor onze 

parochie. Ook in moeilijke periodes kunnen we op ze rekenen. 

Het werk van sommige vrijwilligers is direct zichtbaar, bijvoorbeeld als koorlid, 

lector of koster in vieringen. Maar veel werk van vrijwilligers gebeurt achter de 

schermen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Pas als het niet meer gedaan 

zou worden, valt het op. Bijvoorbeeld als de kerk niet meer zou worden schoon-

gemaakt of het kerkhof niet meer zou worden onderhouden. Wij waarderen de 

inzet van deze stille krachten! 

Vrijwilligers vormen mede het gezicht van onze kerk. Een kerk die ook klaar wil 

staan voor iedereen die het om een of andere reden moeilijk heeft. Dat vraagt om 

een dienstbare houding van onze vrijwilligers. In het afgelopen “Jaar van Barm-

hartigheid” hebben we gezien hoe we in allerlei vormen dienstbaar kunnen zijn. 

Ieder van ons kan daar als vrijwilliger een steentje aan bijdragen.” 
 

Aan het slot van de viering sprak pastor Zoet, namens het hele pastoresteam, 

haar waardering uit voor de inzet van de Neede vrijwilligers. Omdat zij om 10.30 

uur weer in Rietmolen moest voorgaan, kon zij helaas niet blijven voor de 

huldiging van de koorjubilarissen. 

Ook Fons Kox roemde de grote inzet van de vrijwilligers in de diverse werk-

groepen. 

Z 
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In het afgelopen jaar zijn helaas enkele vrijwilligers overleden: op 6 januari 
Johan ter Haar (Herenkoor en Klussengroep), op 19 februari Hein Olminkhof 
(Herenkoor) en op 15 oktober Herman ter Woerds (Herenkoor en Klussengroep). 
We denken met veel waardering terug aan hun jarenlange trouwe inzet. 
Meerdere mensen hebben een taak neergelegd en ontvingen een bloemetje,  als 
dank voor hun bijdrage aan onze parochie: Anneke ten Brinke-Mentink 
(Dameskoor), Esther de Vries (koor Diapason), Lies Stoer-van Dongeren 
(werkgroep Avondwake), Helmie Linssen (lectrice), mevrouw Boks-Appeldorn 
(wijk 6), Gerty van der Holst-Strengers (wijk 7) en Berry Brockötter  (vormsel-
groep St. Paulus). Bij de vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn is het 
bloemetje thuisbezorgd. 
Gelukkig konden we ook enkele mensen verwelkomen bij werkgroepen: bij het 
inloophuis Hermien Kempers, bij de tentdienst Ery Bolster, bij de klussengroep 
Johan Spanjer en Fons Kox als voorzitter van de locatieraad. Wij wensen hen 
veel voldoening en plezier toe bij hun werk voor de parochie. 
Verder is de werkgroep Missiezelactrices dit jaar gestopt. Ook zij ontvingen voor 
hun jarenlange inzet een bloemetje (zie ook het artikel op blz. 4). 
Tot slot werden twee jubilarissen van het Herenkoor gehuldigd: Theo Rietman 
(12,5 jaar koorlid) en Piet Siemerink (25 jaar koorlid). De voorzitter van het 
Heren-koor, Henk van Egmond, speldde hen de bijbehorende eretekenen van de 
St. Gregoriusvereniging op. Daarna was er gelegenheid om hen te feliciteren. 
 

 

 

 

 

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

 

 

VOORSTELLING “FRANCISCUS SPREEKT” IN H. MATTEÜSKERK EIBERGEN 
 

Morgens vroeg begon de metamorfose van de H. Matteüskerk in Eibergen 
tot theater. De Theatergroep “Roeach” uit Antwerpen bouwde samen met 

vrijwilligers uit Eibergen de set op voor hun voorstelling “Franciscus spreekt”. 
’s Middags kwamen leerlingen uit groep 7 en 8 van De Schakel en De Regenboog, 
de Willibrordusschool uit Groenlo en de St. Jozefschool uit Rietmolen naar de 
voorstelling. Acteur Geert Fierens en zijn twee assistenten hadden de voor-
stelling voor deze leerlingen aangepast en ingekort.  
De kinderen wisten door de gastles over Franciscus van Assisië, gegeven door 
pastor Rianne Luiten en Marian Bolster, wel wie deze heilige die tot op vandaag 
nog veel mensen inspireert, was. De leerlingen waren onder de indruk van de 
theateropstelling, maar moesten wel even wennen aan het Vlaamse accent. Er 
was herkenning als er dingen terugkwamen van de gastles: zo had Franciscus 
inderdaad aan het begin erg mooie kleding aan, herkenden ze het kruis van 
Sandiamo en konden sommigen gedeeltes van het Zonnelied meezingen. Wat er 
werd benadrukt, was dat Franciscus vooral het Evangelie deed, waarbij hij de 
kinderen uitdaagde om na te denken hoe zij dat ook konden doen. Dat was voor 
pastor Rianne Luiten en Marian Bolster aanleiding om ook de doos van 
Barmhartigheid te gebruikten. Op de plek waar het leven van Franciscus 
gespeeld was, werden alle kaartjes uit de dood neergelegd en mochten de 
leerlingen een kaartje uitzoeken. Geert Fierens kon als Franciscus daardoor het 

‘S 
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gesprek met de kinderen aangaan, terwijl er ook de mogelijkheid was om zelf een 

kaartje te maken.  
 

Na een echte Hollandse maaltijd van stamppot boerenkool met worst, maakte de 

Theatergroep zich op voor de avondvoorstelling. Ongeveer negentig mensen, 

waaronder vicaris Hans Pauw, parochianen van bijna alle locaties, leden van de 

PKN Eibergen-Rekken en andere belangstellenden kwamen die avond naar de 

voorstelling. Gedurende anderhalf uur wist Geert Fierens iedereen te boeien en 

velen te raken door de wijze waarop hij Franciscus vertolkte. De historische 

situatie van de 12e eeuw werd aangebracht door film en literatuurfragmenten 

die op het achtergronddoek werden geprojecteerd. Zo werden we meegetrokken 

in de oorlog waarin ook Franciscus als jongeman vocht en in de kruistocht naar 

Jeruzalem waar hij zieken en gewonden verzorgde en stervenden bijstond. 

Doordat de voorstelling gebaseerd is op de geschriften van Franciscus kregen we 

een levendig beeld van de wijze waarop hij leefde, van zijn bekering en van zijn 

spiritualiteit. In dialoog met stadsgenoten, met medebroeders, met de sultan 

werden we meegenomen op de bijzondere weg van Franciscus, gesymboliseerd in 

de drie knopen in het koord, dat Franciscaner monniken en zusters om hun 

middel droegen: delen, dienen en luisteren. Franciscus benadrukte hoe belang-

rijk het is, dat alle mensen samen aan tafel zitten en het brood en de wijn delen. 

Dat kan alleen als we delend, dienend en luisterend leven! 

Pastor Rianne Luiten en pastor Annet Zoet 
 

 

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR  
 

Uit de vergadering van het pastores team met het parochiebestuur 

Na een hernieuwende start in juni 2016 is het pastores team druk geweest met 

het opstellen van nieuwe werkplannen die recht doen aan de nieuwe bezetting. 

Diaken C. Peters (0,2 fte) heeft inmiddels gesproken met alle locatieraden. 

Inspirerend, maar er liggen ook uitdagingen. Pastoraal werkster R. Luiten (1 fte) 

geeft aan zich steeds meer thuis te voelen. Er liggen veel plannen die uitgevoerd 

moeten gaan worden. Voor pastoraal werkster A. Zoet (0,5 fte) betekent de 

komst van de 2 nieuwe collega’s weer een verschuiving in taken. Dat houdt het 

werk spannend.  Pastoor de Jong is blij met de uitbreiding. Het was stevig 

aanpoten afgelopen jaar. Desondanks bleef er meer liggen dan wenselijk was. 

De gesprekken van Diaken Peters met de locatieraden geven een divers beeld te 

zien. Alle locaties realiseren zich goed hoe kwetsbaar ze zijn in de continuïteit 

van de eigen geloofsgemeenschap, met name wat betreft (1) de nu actieve 

vrijwilligers, (2) de communicatie en (3) het over de grenzen van de eigen locatie 

heen kijken. De meeste locaties zijn erg bezig met de vraag wat er te redden, te 

behouden valt binnen de eigen locatie. Over samenwerking tussen locaties wordt 

verschillend gedacht. 

Uiteraard verschillen de locaties onderling, maar overeenkomsten zijn er ook. 

Overal wordt het moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden om taken van 

vertrekkende vrijwilligers over te nemen. Het wordt steeds moeilijker de 

financiën rond te krijgen. 
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Pastorale samenwerking met parochie St. Ludger 

Onder leiding van Vicaris Pauw heeft het pastores team gesproken met de 
pastores van St. Ludger. Er wordt verkennend gekeken of en hoe een vorm van 
samenwerking voordelig kan zijn voor beide parochies. Voor alle duidelijkheid: 
een fusie is niet aan de orde. 
 

Financiën 

De jaarrekening van 2015 is opgesteld, besproken en vastgesteld in de ver-
gadering van het parochiebestuur van 23-11-2016. Met name de afname van de 
personeelskosten van het pastores team heeft bijgedragen aan een mooi netto 
positieve saldo van € 38.700,-.  
De begroting voor 2017 ziet er helaas veel somberder uit. Door afnemende 
inkomsten uit de Actie Kerkbalans en de dalende trend in kerkbezoek, dopen, 1e 
communie, H. Vormsel, huwelijken en begrafenissen heeft ook lager inkomsten 
tot gevolg. Nu het pastores team sinds juni 2016 weer is versterkt zullen de 
personeelskosten in 2017 sterk toenemen. De begroting laat een tekort zien als 
de inkomsten niet stijgen. Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans in 
januari 2017 is van cruciaal belang. 
Dank aan de budgethouders van de locatieraden, de kascommissie, S. Geessinck 
(onze boekhouder) en J. Lansink (penningmeester) voor al het werk dat verzet is 
om de jaarrekening 2015 en de begroting voor 2017 op papier te krijgen. 
 

Personeel 

Het parochiebestuur blijft zoeken naar kandidaten om het bestuur aan te vullen 
op de functies secretaris en gebouwen. 
 

Communicatie 

Diaken Peters is samen met bestuurlid B. Brockötter (Communicatie) bezig om 
de resultaten van het afstudeerproject Communicatie om te zetten in acties. In 
december zullen er gesprekken plaats vinden met de redacties van de locatie-
bladen en de redactie van de parochiewebsite. 
 

Gebouwen 

Het bestuur is in gesprek over een mogelijke nieuwe verhuur van de pastorie in 
Eibergen. Tevens wordt sterk overwogen de Paalsteek in Eibergen te verkopen. 
Als de verkoop doorgaat zal dat gebeuren bij inschrijving onder voorbehoud van 
goedkeuring van het Bisdom. 

B. Brockötter, portefeuille Communicatie 
 

 

MET PASSIE VOOR HET EVANGELIE:  
OP ZOEK NAAR DE PASSIE VAN DE LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 

 

e St. Paulus parochie heeft eind 2012 het pastorale beleidsplan dit motto 
meegegeven. Mijn eerste activiteit na kennismaking met pastoresteam en 

parochiebestuur, was een ronde langs alle locatieraden en pastoraatsgroepen. We 
hebben elkaar iets beter leren kennen. Mijn gespreksvragen waren: “hoe kijk je 
naar je eigen geloofsgemeenschap, welke passie voor het evangelie tref je aan, 
wat zijn vragen en zorgpunten”. Het zijn boeiende en open gesprekken geweest. 

D 
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De gesprekspartners hebben een samenvattend verslag ontvangen. Dit verslag is 

ook in het pastoresteam en parochiebestuur aan de orde geweest. 
 

Wat is me opgevallen? 

Door het geloofsgesprek kwam er herkenning dat ook de eerste christenen het 

2000 jaar geleden moeilijk hadden, maar wel eensgezind bleven in gebed, samen 

bleven komen voor bezinning, maaltijd hielden, het geloof aannamen, zich lieten 

dopen en zo de weg van Jezus Christus zijn gegaan. Hierin zien we 

aanknopingspunten voor kerk-zijn en geloofsgemeenschap in onze tijd. De passie 

van onze geloofsgemeenschappen ligt in de verbondenheid met de lokale 

gemeenschap/het dorp, de samenleving waar mensen elkaar helpen. De meeste 

gemeenschappen zeggen dat ze open staan naar de samenleving, betrokken en 

omzien naar elkaar bij lief en leed. De kerk is een plaats van samenkomst en 

verbondenheid, waar de Goede Boodschap gevierd wordt en mensen voor elkaar 

bidden. Alle geloofsgemeenschappen zien en ervaren hun kwetsbaarheid m.b.t. 

continuïteit van de eigen gemeenschap. Dat wordt vooral gevoeld t.a.v. de 

huidige ouder wordende en kleine groep actieve vrijwilligers. Nieuwe mensen 

zijn moeilijk te vinden. Tegelijk is er behoefte aan ondersteuning, vorming en 

toerusting. 

De onderlinge (interne) communicatie verloopt niet altijd even goed. Lokaal 

wordt er nog veel gedacht vanuit het idee dat men zelf parochie is, maar dat ligt 

al 6 jaar achter ons. Over lokale grenzen heen kijken en samenwerken binnen 

het geheel van de parochie is geen vraag maar een grote noodzaak, om geloven 

en kerk-zijn in dit deel van de Achterhoek voor de komende jaren echt toekomst 

te geven. 
 

Aandachtspunten voor het komende werkjaar 

De communicatie krijgt aandacht door het communicatieplan waar Chellie 

Sielias in haar afstudeeropdracht aan gewerkt heeft. Plannen worden ontwikkeld 

voor o.a. een digitale nieuwsbrief, uitbouw van de website, Facebook en andere 

online communicatiemiddelen.  

De lokale pastorale nabijheid is, zoals het beleidsplan zegt, een opdracht aan de 

lokale geloofsgemeenschap. Pastores kunnen daarbij ondersteuning bieden. Het 

gaat dan om vragen als: “Hoe willen we lokaal geloofsgemeenschap zijn, wat is 

haalbaar, wat doen we samen?” Hierbij kan opnieuw inspiratie gevonden worden 

bij de eerste gemeenschappen die, nadat Jezus er niet meer was, op eigen kracht 

en met eigen mogelijkheden zijn gaan verkondingen van hun geloof, bleven om-

zien naar mensen die gebrek hadden en samen bleven komen om te bidden en 

zich te bezinnen op het geloof. 

Er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons om, ieder met onze persoonlijke 

talenten en geloven, vol passie te werken aan levendige geloofsgemeenschappen, 

waar om wordt gezien naar elkaar en we weten te getuigen van de Blijde 

Boodschap van Jezus Christus. Dat het Licht van de kerstnacht onze harten en 

onze soms donkere wereld mag verlichten en ons en onze geloofsgemeenschapen 

nieuwe wegen mag wijzen. 

Diaken Cor Peters 
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SINT MAARTENPRIJS 2016 TOEGEKEND AAN DE KERSTACTIE 
 

p 30 november jl. schoven Peter Pothof en Gerard Wissink, beiden lid van 
de Beleidsadviesgroep Diaconie St. Paulus, aan in Ruurlo bij de vergadering 

van de stichting Kerstactie Kerken Berkelland. 
“Nieuwe vrijwilligers” dachten sommigen al, maar helaas. Beide heren komen 
uit Groenlo, niet het werkgebied van de Kerstactie… 
Voorzitter Henk Klein Kranenbarg gaf het woord aan Peter Pothof: 
 

“Al een aantal jaren wordt rond 11 november de Sint Maartenprijs uitgereikt 
binnen het gebied van de Paulusparochie. Elk jaar kijken we daarbij naar 
bijzondere initiatieven op diaconaal gebied. Dit jaar willen we de prijs van € 150,- 
beschikbaar stellen aan jullie stichting.  
Wij doen dit omdat we jullie initiatief bijzonder waarderen. Een groot aantal 
mensen krijgt, dankzij jullie inzet, met de Kerst een mooi pakket met levens-
middelen en dat wordt bijzonder gewaardeerd.  
Naast een mooi pakket is het ook een blijk van warme belangstelling vanuit de 
Kerken naar de medemens. Hierbij volgen jullie het spoor van Sint Maarten. Hij 
staat bekend als de man die zich bekommert om de medemens in nood en dat 
doen jullie ook. Jullie geven hiermee op een concrete wijze vorm aan de diaconale 
opdracht van de kerk. 
Onze waardering gaat uit naar alle vrijwilligers van jullie stichting die zich nu al 
11 jaar inzetten om dit alles weer te organiseren. De prijs is jullie daarom van 
harte gegund.” 
 

Onder applaus nam voorzitter Henk Klein Kranenbarg, namens alle vrij-
willigers, de St. Maartenprijs in ontvangst. 
 

 

ADVENTSACTIE 2016: STRAATKINDEREN TERUG NAAR HUIS IN RWANDA 
 

e organisatie CECYDAR helpt al 23 jaar kinderen die in de hoofdstad van 
Rwanda (Kigali) op straat leven. CECYDAR heeft enkele gebouwen 

ingericht om kinderen op te vangen. Hun doel is om hen weer terug bij hun 
gezin te plaatsen. Als dat niet lukt, kunnen de kinderen in pleeggezinnen 
terecht. Voor ze in een gezin geplaatst worden, helpt CECYDAR hen om 
lichamelijk en mentaal te herstellen van hun tijd op straat. 

 

Adventsactie 2016 steunt CECYDAR met € 70.000,-. Het centrum 
verwacht dat er in de periode 2016-2018 ca. 220 kinderen weer thuis 
zullen wonen en er 330 kinderen opgevangen worden in het centrum. 
Uw gift is welkom op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 

 

 

BOETE EN VERZOENING VOOR KERSTMIS 
 

a Pasen en Pinksteren is Kerstmis het grootste hoogfeest van het jaar. Met 
de Advent begint een tijd van voorbereiding en nadenken, van verlangen 

naar verzoening en een nieuw begin. In de Bijbel lezen we dat God de mensen 
die verkeerd hebben gehandeld, niet wil bestraffen. Hij wil ze juist de kans geven 
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om opnieuw te beginnen. Hij wil dat zij zich bekeren en hun leven beteren. Daar-

om gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening. 

In het afgelopen Heilig Jaar van Barmhartigheid hebben velen de heilzame 

werking van de biecht (weer) ervaren. Niet dat dwangmatige en soms kinder-

achtige rijtje van vroeger, maar een open gesprek over het leven: over kansen, 

teleurstellingen en falen en verlangen. We kunnen bidden om vergeving, maar 

als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving 

niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw 

hebben en het voornemen uitspreken om ons leven te beteren. 

Ter voorbereiding op Kerstmis en de biecht is er een boeteviering op dinsdag 14 

december om 19.00 uur in de basiliek te Groenlo. Direct na de viering is er 

biechtgelegenheid. De boeteviering is géén vervanging van de biecht maar een 

voorbereiding er op. Op zaterdag 24 december is er eveneens biechtgelegenheid 

van 14.00 tot 15.00 uur. Pastoor De Jong is dan in de basiliek aanwezig, ook voor 

een gesprek. Buiten genoemde tijden kunt u desgewenst ook een afspraak met 

hem maken: 06 12379793. 
 

 
 
 

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

TERUGBLIK OP DE ‘DAG VAN HET LICHT’ 
 

‘Dat we het leven moeten zoeken, dat we aan de toekomst moeten 

denken, dat nieuw leven zich aandient. 

Zeg dat niet te vaak, we kunnen het nog niet horen. 

Zeg maar niet zoveel, zoek maar niet naar woorden. 

Maar kom maar bij ons langs, ga maar zitten en luister, eindeloos, 

telkens weer, alsmaar opnieuw.’ 
  

et deze woorden en met het aansteken van veel waxinelichtjes werd de 

‘Dag van het Licht’ op 16 november j.l. in ’t Kormelinck op de Molenberg 

te Groenlo geopend. Ruim 25 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging 

van de werkgroep ‘Omgaan met Verlies’; mensen die soms veel moed bij elkaar 

moesten rapen om hun verdriet rond het verlies van een geliefde met anderen te 

kunnen delen, die hun kwetsbaarheid durfden tonen en daarmee een indruk-

wekkende innerlijke kracht uitstraalden. 
 

Na een warm invoelend welkom was de beurt aan de gastsprekers van deze dag: 

Mirjam Hulshof, ritueel begeleider bij een afscheid en Lissy Bekke, verlies- en 

rouwbegeleider. Zij legden als eerste de nadruk op het belang van een goed 

afscheid, een afscheid dat past bij de overledene, maar zeker ook bij de 

nabestaanden. Verdriet mag er zijn, moet er zelfs kunnen zijn, pas dan kan het 

je verder helpen. Soms wil je verdriet het liefst wegstoppen in de kast en de deur 

op slot doen, maar een keer moet hij weer open en uitgepakt worden. 
 

Er was een persoonlijk verhaal over wat je als kind beleeft als je vader sterft, hoe 

je vervolgens op latere leeftijd ook nog eens je partner aan de dood verliest en na 

periodes van worsteling, wanhoop en gevoelens van depressiviteit uiteindelijk bij 
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jezelf komt: Wie ben ikzelf eigenlijk, wat vind ik nog leuk nu ik alleen ben, hoe 
kan ik me beter voelen? 
Wanneer je pijn ervaart heb je soms de neiging om ervan weg te lopen: niet 
teveel aan denken, je adem inhouden, je spieren spannen en je met je hele 
verstand verzetten. Nee, ik wil dit niet! Op deze manier maak je de pijn erger. 
Ga met al je aandacht naar je verdriet, durf hulp te vragen of accepteer het als 
het je wordt aangeboden, soms kun je het niet alleen. Door je verdriet heen gaan 
werkt helend, misschien niet nu meteen, maar wel later, blijf daarop 
vertrouwen. 
 

Tijdens de groepsgesprekken was er ruimte voor persoonlijke ervaringen: Soms 
lopen mensen voor je weg omdat ze het lastig vinden je aan te spreken in je 
verdriet. Soms ook ervaar je veel begrip, mensen die bij je komen, niet 1 keer, 
maar zo vaak als jij dat wilt. Het was een voorrecht deelgenoot te mogen zijn van 
deze verhalen en te zien hoe mensen hun verdriet durven voelen en toch verder 
leven; dat is dapper en moedig. 
 

De middagactiviteit - na een heerlijke lunch - bestond uit een kaartspel in 
groepen, met uitdrukkingen waarbij treffende opmerkingen geplaatst werden die 
veel herkenning en wederzijds begrip opleverden. 
De dag werd afgesloten met een korte viering, waarin aansprekende teksten 
werden uitgesproken, waarin ruimte was voor soms ontroerende voorbeden die 
uit de groepen naar voren werden gebracht en mooie liederen klonken die 
spreken over de warmte die wij al lichtend elkaar kunnen bieden, juist in een tijd 
van moeite, zorgen en verdriet. 
Dat is een geschenk dat wij elkaar over en weer kunnen geven en het mooiste 
dat je kunt geven aan iemand die rouwt is jouw liefde en aandacht, je bereidheid 
te luisteren, ook al is het 100 keer naar hetzelfde verhaal. 
Het beste geschenk dat je als rouwende aan de ander kunt geven is deze 
aandacht en liefde te aanvaarden, want je hoeft het niet altijd alleen te doen. 
Als wij voor elkaar een houvast willen zijn, de ander omringen met trouwe liefde, 
elkaars hand willen vasthouden en stil aanwezig zijn, zijn we een luisterende 
hand en dat is helend voor de mens die rouwt. Daar werd iets van gevoeld op 
deze bijzondere dag. 

Namens de werkgroep ‘Omgaan met Verlies’, Ineke Nijland 

 

 

ONTMOETING MET KOPTISCH ORTHODOXE GELOOFSGEMEENSCHAP 
 

p initiatief van de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo 
en Lievelde en op uitnodiging van de Koptisch Orthodoxe 

bisschop Arseny vond er op dinsdag 11 oktober een ontmoeting 
plaats in hun klooster te Lievelde, het voormalige studiehuis 
Loreto van de Maristen. 
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Oecumenische Raad, het pastorale 
team van de St. Paulusparochie, de locatieraad van de geloofsgemeenschap van 
Lievelde en dominee Wim Blanken. Aan de kant van de Koptisch Orthodoxe 
geloofsgemeenschap waren aanwezig bisschop Arseny van het Koptisch Ortho-
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doxe Bisdom Nederland, de overste van het klooster te Lievelde, vader Maximos, 

enkele priesters, diakens en jongeren uit de parochie Amsterdam en vele 

vrijwilligers. 

Om 14.00u was de inloop met koffie, thee en koeken en vonden de eerste 

kennismakingsgesprekjes plaats. Bisschop Arseny gaf daarbij aan, dat de 

Koptisch Orthodoxe geloofsgemeenschap graag lid wil worden van de Oecu-

menische Raad. 

Om 14.30u mochten wij deelnemen aan een vesperviering volgens de Koptisch 

Orthodoxe ritus. Alle gebeden en gezangen werden in 3 talen geprojecteerd, 

zodat we het goed konden volgen: Nederlands, Koptisch (samengesteld uit het 

Koinè Grieks en het Egyptische Demotisch) en Arabisch. Er waren ook gebeden 

die we samen konden uitspreken. De liturgie is in vergelijking met de katholieke 

liturgie en nog meer in vergelijking met de protestantse liturgie veel meer 

gericht op het Mysterie en het Heilige. 

Na de vesperviering hield één van de jongeren een beknopte inleiding over de 

Koptisch Orthodoxe kerk in het algemeen en die in Nederland in het bijzonder. 

E.e.a. is na te lezen op http://koptischekerk.nl/over-ons.html.  

In een korte toespraak richtte bisschop Arseny zich tot ons en vertelde in het 

kort over de geschiedenis van de aankoop van het klooster. Het klooster moet 

een plaats worden voor retraites voor verschillende groepen, zeker ook voor jong-

eren, opleiding voor priesters en diaken. Hij sprak de wens uit tot goede 

contacten met de Achterhoekse samenleving te komen. Voor de Oecumenische 

Raad, zo gaf Peter Müller als voorzitter aan, is dit samenzijn ook een eerste 

ontmoeting die tot doel heeft elkaar te leren kennen en te onderzoeken op welke 

manier dit verder uitgebouwd kan worden. 

Dan was er aandacht voor de inwendige mens. Onze gastheren laten ook op deze 

wijze zien hoe gastvrij ze zijn: er was een rijkelijke hapjesmaaltijd klaar gezet. 

Na dit intermezzo namen we plaats in U-vorm en kreeg iedereen de gelegenheid 

zich kort voor te stellen, te vertellen vanuit welke achtergrond z/hij gekomen 

was en wat van deze middag werd verwacht. De hoop en verwachting om elkaar 

te leren kennen en vaker te ontmoeten werd van alle zijden uitgesproken. 

Duidelijk werd, dat de Koptisch Orthodoxe kerk zeker wil deelnemen aan het 

maatschappelijke leven in de regio. Tenslotte werden namen en e-mailadressen 

uitgewisseld. 

Voordat we huiswaarts keerden, werden we op een mooi opgemaakte taart 

getrakteerd vanwege de 65e verjaardag van bisschop Arseny op 10 oktober. 

We kunnen terugzien op een mooie, gastvrije, indrukwekkende en hoopvol 

stemmende eerste ontmoeting met onze medechristenen van de Koptisch 

Orthodoxe kerk. 

Peter Müller 
 

 

TOP 2000-DIENST 30 DECEMBER 2016 IN EIBERGEN 
 

e Top 2000 dienst van vorig jaar smaakte naar meer. Op 30 december is er 

daarom opnieuw in De Oude Mattheüs in Eibergen een oecumenische Top 

2000 dienst gepland, dit keer met als Thema: BLIJF DROMEN.  
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Popkoor ”Care for Music” (Eibergen) zingt meerstemmig, hierbij passende Top-
2000 nummers, o.a. van Coldplay, Bon Jovi, Michael Jackson en Frank Boeijen. 
Het koor wordt deze keer versterkt door ad-hoc deelnemers die enkele keren 
mee repeteren. Er zullen ook verzoeknummers worden gespeeld. Heb je voor-
keur voor een nummer? Meld het dan nu alvast bij Freek ten Berge, tel. 0545-
474852, freektenberge@gmail.com. 
Tijdens de dienst is er een collecte voor een goed doel: voor 
WakaWaka lichten, bestemd voor kinderen in Oeganda. 
Deze lampen werken op zonne-energie. Kinderen kunnen 
met zo’n lamp ’s avonds hun huiswerk maken. Het hele 
gezin heeft dan ’s avonds licht. Brandi Speelman, 
afkomstig uit Oeganda en Liesbeth Speelman zullen erover 
vertellen. 
De dienst, waarin ds. Eveline Struijk en pastor Annette Zoet voorgaan, begint 
om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is er inloop, dan worden er verzoeknummers 
gedraaid. Na afloop kun je, onder het genot van een glaasje, opnieuw van 
verzoeknummers genieten. 
 

HET ‘DIACONAAL PLATFORM KERKEN BERKELLAND’ STELT ZICH VOOR 
 

erken in de gemeente Berkelland krijgen regelmatig hulpvragen. Waar 
mogelijk bieden de kerken zelf hulp bij dergelijke aanvragen. Die hulp kan 

financieel zijn, maar ook in de vorm van begeleiding of doorverwijzing naar 
professionele hulpverlening. Meestal zijn het individuele vragen, maar treffen we 
de onderliggende problematiek (bijv. schulden, eenzaamheid) helaas breed in 
onze samenleving aan. 
 

Het “Diaconaal Platform Kerken Berkelland” is een 
bundeling van krachten van de aangesloten kerken in de 
gemeente Berkelland. Zij kan als coördinator/gespreks-
partner optreden naar buiten toe over diaconale zaken en 
activiteiten met de plaatselijke kerken afstemmen. 
 

Het doel van het platform is niet om zelfstandig activiteiten te gaan organiseren. 
Het platform is ook geen eigen rechtspersoon. Concrete hulpverlening zal door 
plaatselijke kerken of werkgroepen worden georganiseerd. In het platform kan 
kennis en ervaring worden gedeeld. 
 

De oprichting van dit diaconaal platform vindt haar oorsprong in een verzoek 
van ProWonen (juli 2015) aan de Protestantse Gemeente Neede om in Berkel-
land vrijwilligers te werven voor Vluchtelingenwerk Oost Nederland, die 
structureel praktische hulp kunnen bieden aan nieuwe statushouders die in de 
Berkelland komen wonen. Denk daarbij aan hulp tijdens het huisvestingsproces 
(wegwijs maken, hulp bij inrichting van de woning, kennismaken met de buurt, 
hulp bij boodschappen doen, uitleg over alledaagse gewoonten, tuinonderhoud), 
maar ook tolken. 
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De PG Neede heeft vervolgens alle kerken in Berkelland benaderd om samen na 

te denken over deze problematiek. Er zijn al kerken die individuele hulp hebben 

verleend of waar een werkgroep voor vluchtelingen actief is. 
 

Het platform wil een aanspreekpunt zijn voor andere organisaties zoals de 

gemeente, Vluchtelingenwerk, woningbouwvereniging, etc. 
 

Uit het bovenstaande blijkt dat het platform zich nu richt op de aanvullende 

ondersteuning van statushouders in de gemeente Berkelland. Uiteraard sluiten 

wij niet de ogen voor andere op ons pad komende materiële en/of sociale pro-

blemen. Daar waar wij op diaconaal gebied als kerken samen kunnen optrek-

ken, zal het platform graag nieuwe initiatieven ontplooien en ondersteunen. 
 

De deelnemers aan dit platform verklaren nadrukkelijk dat hun hulp openstaat 

voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht het geloof dat wel of niet beleden 

wordt door de hulpvrager. 
 

Medio 2016 zijn alle kerkgenootschappen in de gemeente Berkelland geïnfor-

meerd over dit platform met de vraag of zij zich bij dit initiatief willen aan-

sluiten. De inventarisatie van de kerken die zich willen aansluiten bij het 

platform loopt momenteel nog. 

Het platform is per e-mail bereikbaar: diaconaal-platform@pkn-neede.nl  
 

In de afgelopen maanden hebben we als platform o.a. een ontmoeting gehad met 

de gemeente Berkelland en met WIN (Werkgroep Integratie Neede) die status-

houders in Neede begeleidt. Ook hebben we ons verdiept in de procedures en 

regelingen die gelden voor statushouders. 

Gerard Bartels, afgevaardigde namens de RK kerk Neede 
 

‘DIACONAAL PLATFORM KERKEN BERKELLAND’ OP BEZOEK BIJ ‘WIN’ 
 

aatjes voor statushouders in Neede hebben zich verenigd in de Werkgroep 

Integratie Neede (WIN). Samen helpen zij statushouders bij een goede 

start in Neede. Op 1 november jl. sprak het Diaconaal Platform met WIN. 
 

Als een statushouder in Neede een woning toegewezen krijgt, komt er veel op 

hem af. Vanaf het moment van sleuteloverdracht zijn de maatjes in beeld. 

Maatjes helpen de nieuwkomers met het op goedkope wijze inrichten van hun 

woning. Zij krijgen een beperkte inrichtingslening waarvan zij alles moeten 

aanschaffen van koelkast, bedden, tot en met de kopjes en theelepeltjes. Er is 

ook hulp bij het goed omgaan met alle betrokken instanties, het goed begrijpen 

van brieven en het inschrijven bij de huisarts en apotheek. 
 

Samen sterk.  De maatjes hebben in juni de Werkgroep Integratie Neede 

opgericht om ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken met alle 

betrokken instanties. Zo is via maatje Betsie Lodewijk ook contact gelegd met 

het Diaconaal Platform Kerken Berkelland. Het Platform heeft als speerpunt 

het helpen van statushouders ongeacht hun achtergrond en geloof. 
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Hulp vanuit de kerken  De eerste hulp vanuit de kerken in het kader van 
gezinshereniging heeft al plaatsgevonden. Er is een lening verstrekt aan een 
statushouder om vrouw en kinderen uit Syrië naar Nederland te halen. Eind 
oktober is de familie in Nederland aangekomen en sinds medio november wonen 
zij na anderhalf jaar weer veilig samen onder één dak. 
 

In het gesprek tussen WIN en het Platform zijn ook praktische zaken aan bod 
gekomen. Bijvoorbeeld meubels beschikbaar stellen voor de inrichting en net-
werken inschakelen voor taal- en werkstages. Het Diaconaal Platform gaat zich 
na het gesprek met WIN beraden op wat zij kunnen doen voor de statushouders 
en voor WIN. Beiden zien volop raakvlakken en hebben vertrouwen in een goede 
samenwerking. 
 

Ontmoeting  Elke vrijdagavond organiseert WIN in De Beukenhof (Koeweiden-
dijk 2) een ontmoetingsavond voor de statushouders, maatjes en andere belang-
stellenden die graag kennismaken met de Needse statushouders. 
 

Wilt u ook kennis maken met statushouders in Neede en met WIN, neemt u dan 
contact op met Nico Niessen, secretaris van WIN via 06-29602077. 
 

 
 
 

 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

22 oktober €  88,50 Missio 
20 november € 65,70 Jongerencollecte 
26 november € 137,45 Kerstpakkettenactie voor de minina in Berkelland 
 

CAECILIAFEEST HERENKOOR (ZO. 27 NOVEMBER 2016) 
 

ij binnenkomst in het Achterhuis wordt men begroet door de voorzitter van 
het Herenkoor. Ook Ton Willems wordt deze middag welkom geheten. Hij 

gaat ons volgend jaar noodgedwongen verlaten en gaat verhuizen naar 
Veenendaal. 
Koffie met gebak. Nadat iedereen is voorzien van hem of haar gewenste drank, 
wordt om 15.00 uur de feestelijke bijeenkomst door de voorzitter geopend en 
tevens aandacht besteed aan de koorleden die in het afgelopen jaar zijn 
overleden. 
Hierna wordt Piet Siemerink naar voren geroepen. Hij is dit jaar 25 jaar koorlid 
en krijgt van de koorleden uit handen van de voorzitter een "gouden horloge" 
aangeboden. "Ieder koorlid heeft hier aan bijgedragen, allemaal hier 25,- euro 
voor uitgetrokken is zijn mededeling". Het horloge oogt heel modern, geen 
wijzers alleen het getal 25 op de wijzerplaat. Piet reageert met de opmerking, 
"als iemand wil weten hoe laat het is, kan bij mij op het horloge komen kijken". 
 

Na een tijdje gezelligheid, komen plotseling een broeder en kapzuster het 
Achterhuis in wandelen. Geestelijkheid uit een klooster. Ze nemen plaats achter 
hun spreekgestoelte, en beginnen met de woorden: 

B 
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“Zoals ieder gelovig mens willen wij deze feestmiddag beginnen met Het Gebed.” 
 

Onze vader achter de tapkast. 

Uw bier worde geheiligd. 

Uw wijn kome. 

Uw dranken vloeien gul en gestadig. 
 

Geef ons heden een forse borrel. 

En vergeef ons onze dronkenschap. 

Zoals wij die van onszelf vergeven. 
 

En leidt ons niet naar de limonade. 

Maar verlos ons van een kwade dame.      Amen. 
 

De kloosterlingen zijn goed op de hoogte van het "wel en wee" van het Heren-

koor. Diverse koorleden, dirigent en organist worden aangesproken op hun 

activiteiten, zelfs de muziekstukken uit de kasten worden aangehaald. Met zijn 

allen het Achterhoek lied zingen, er volgt nog een ludieke woordspeling. 

Opmerkingen van uit de zaal worden onmiddellijk op een humoristische manier 

beantwoord. De twee voorgangers hebben ook nog een onderwijzend thema. 

Kunst Uit Twente, en ter afsluiting nog een vermaning, Leer Uw Les! 

Tussendoor worden er regelmatig allerlei hapjes rond gebracht. 
 

Koorlid Wim Daanen komt met een lied, zelf geschreven tekst, over de Achter-

hoek met een link naar Neede, en een refrein: 
 

We wonen in Neede, dicht bij een berg. 

Dat wij daar wonen, dat vinden wij fijn. 

Wij houden van feesten, dat is toch niet erg. 

En hopen hier samen, gelukkig te zijn. 
 

Klein half uurtje later verschijnen er plots twee mooi geklede dames ten tonele. 

Nadat ze de lachers op hun handen hadden, wordt het lied "twee reebruine ogen" 

met zijn allen gezongen. Onder het zingen draaien de dames zich om, rok 

omhoog en met zijn allen kijken we naar "vier mooie reebruine billen-ogen”. 

"En zoals het hoort willen wij deze bijeenkomst ook afsluiten met een slotgebed". 
 

Grolsch die in de hemel zijt. 

U naam wordt gebrouwen. 

U drank zal vloeien. 

Gelijk in deze kroeg zoals ook bij ons thuis. 

Geef ons heden ons dagelijks bier. 

En vergeef onze katers. 

Zoals wij ook de barman vergeven. 

En leid ons niet naar de frisdrank. 

Maar verlos ons van de malt. 

Want het bier is het koninkrijk. 

En de kracht en de heerlijkheid. 

Tot aan sluitingstijd. 
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Om ongeveer vijf uur worden wij verrast op een heerlijk warm goed gevuld 
broodje. Hierna nog een tijdje door borrelen. Een middag van Roomse Blijheid. 
 
 

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

 
 

17 DECEMBER: KERSTCONCERT CK JUBILATE NEEDE 
 

inds haar oprichting in 1908 geeft het Christelijk Koor Jubilate, voorheen 
'Looft de Heer', bijna jaarlijks haar drukbezochte kerstconcerten in Neede.  

Zaterdag 17 december om 20.00 uur is het weer zo ver. 
De Grote Kerk is open vanaf 19.30 uur en de entree bedraagt € 7,-. 
 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN: KERSTGALA OP 17 DECEMBER 
EN KLOOSTERWEEKEND VAN 27 T/M 29 JANUARI 2017 

 

p zaterdag 17 december is er voor jongeren een kerstgala in Utrecht. Om 
19.45 uur wordt begonnen met een heilige Mis in de kathedraal in Utrecht 

en vanaf 20.30 uur gaat het gala van start. 
Van 27 t/m 29 januari 2017 wordt er een kloosterweekend georganiseerd voor 
jongeren bij de Zusters Trappistinnen van Koningsoord Abdij in Arnhem. 
Meer informatie over deze activiteiten en opgave: www.jongaartsbisdom.nl. 
 

 
 

 

 

 

 

Een econoom maakte een wandeling over de heide. Onderweg komt hij God tegen. 

Vraagt de econoom: is het waar dat een miljoen jaren voor U gelijk staat met een 

ogenblik? God bevestigt dat. 

Als ik dat in mijn eigen vak vertaal, zegt de econoom, zou een miljoen euro’s gelijk zijn 

aan één cent. Ja, zegt God, zo kun je het wel zeggen. 

- Mag ik dan een cent van U? 

Dat is goed, antwoordt God, ik heb het alleen niet bij mij. 

Kun je een ogenblik wachten?      Uit: Red@ctieService jan. 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

INTENTIES VOOR KERSTMIS 2016 
 

Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 

Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

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

 � Zaterdag 24 december 19.30 uur (Kerstavond) 
  Gezinsviering, Diapason en gelegenheidskinderkoor, pastor A. Zoet 
 

 � Zondag 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 (t/m vrijdag 23 dec.) 
 

 

 

 

 

S 

O 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

1 

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: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 

Pastoor H.A.M. de Jong  

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

Annet Zoet (pastoraal werker)  

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

Rianne Luiten (pastoraal werker) 

 ℡ 06–49715878 � rianneluiten@stpaulusparochie.nl 

Cor Peters (diaken) � c.peters@stpaulusparochie.nl 

 ℡ 06-51036579 
 

• Voor urgente 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 Fons Kox Es 42-03 ℡ 0545-286318 

Secretaris vacant 

Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ℡ 06-22852326 

   7478 DB Diepenheim 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

Pastoraatsgroep 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 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. 
 
 

 

De redactie wenst u prettige Kerstdagen 

en een voorspoedig 2017 
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KINDERNEVENDIENSTEN TIJDENS DE ADVENT 
 

Beste kinderen en ouders, 
 

Het is advent. De vier weken die vooraf gaan aan Kerstmis zijn 
een tijd van verwachting en voorbereiden op de geboorte van 
Jezus. 
We willen we hier samen met jullie over nadenken door er over 
te praten te lezen en te knutselen. Op 26 november zijn we voor het eerst bij 
elkaar gekomen. 
 

Zaterdag 17 december is de laatste van de serie kindernevendiensten. We komen 
dan samen van 14.30 tot 15.30 uur in “Het Achterhuis”. 
 

We sluiten de vier kindernevendiensten af  in de kerstviering in de kerk. 
Deze gezinsviering is op Kerstavond 24 december en begint om 19.30 uur in de 
R.K. Kerk aan de Borculoseweg 43 in Neede. 
Je kunt deze informatie ook vinden op www.stpaulusparochie.nl. 
 

Ik hoop jullie te zien, ook namens Liza-Milou. 
 

Groeten Simone Meijerink  (bel mij gerust voor informatie: ℡ 0545-295396) 
 

 

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2016: 438 PAKKETTEN VOOR DE MINIMA 
  

it jaar zijn er maar liefst 438 pakketten aangevraagd; 13% meer dan vorig 
jaar. Dankzij alle gulle gevers (u ook?) kunnen wij deze pakketten aan-

bieden. Dit jaar zijn de kosten ruim € 16.500,-. Uw gift is van harte welkom op 

NL24 RABO 0135 65 33 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur 
℡  0545-286835   
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 
�  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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 

D 


