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DE TIJD KRIJGEN 
PASTORALE COLUMN JANUARI 2018 

 

ls je jong bent duurt een jaar een eeuwigheid. 
Naarmate je ouder wordt lijkt de tijd steeds 

sneller te gaan. Tijd is een wonderlijk gegeven. Als 
je in gespannen afwachting bent lijkt ie te kruipen 
en soms kom je tijd te kort. Vaste rituelen helpen 
ons om met het ongrijpbare maar dwingende feno-
meen tijd om te gaan. De afwisseling van dag en 
nacht, van lente, zomer, herfst en winter geven wel 
houvast, maar je hebt er bij lange na niet genoeg 
aan. Horloges, wekkers en kalenders, planners, 
schema’s en roosters komen er aan te pas om de 
tijd in de greep te krijgen.  
Elke minuut komt maar één keer langs, een 
voorbije dag komt nooit meer terug. Wij hebben 
een tijdsbesef. Wij hebben herinneringen, maken 
afspraken voor de komende tijd. Hoe zal 2018 zijn?  
 

Het nieuwe jaar nodigt ons uit, ja dwingt ons om 
naar elkaar toe te gaan. Nieuwjaar vraagt om een 
wens, een hand, een samenwerking waar je van op 
aan kunt. 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar vieren we het 
moederschap van Maria. Maria staat op de drempel 
van de tijd, van oud naar nieuw. Door het Kind dat 
zij mocht dragen schenkt God toekomst aan de 
mensheid over de grens van dit tijdelijke, aardse 
bestaan. We hebben met Kerstmis mogen vieren 
dat God heel dicht bij ons is gekomen. Hij deelt ons 
bestaan. Soms stoppen wij veel energie en tijd in 
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het afstand houden van elkaar. In de grote, maar ook in de kleine wereld om ons 
heen, gaat het vaak om invloed en macht en afscherming.  
Wat als wij meer kostbare tijd en energie zouden steken in vrede en verzoening en 
saamhorigheid? Stel je eens voor dat er geen angst meer zou bestaan, geen 
bitterheid en vijandschap! We zijn misschien geneigd om te zeggen: “Dat kan ik 
me niet voorstellen”.  
Het Kind in de kribbe wel. Daarvoor is Hij in onze aardse tijd gekomen. 
Moge het u in 2018 goed gaan, een Gezegend Nieuwjaar! U en ik, wij zijn geen 
perfecte mensen. Maar wel mensen met boeiende, ongekende kansen. De apostel 
Paulus zegt het zo treffend: “Laten we dan het goede doen, zolang wij de tijd 
hebben!” (Galaten 6, 10). 
Pastoor H. de Jong 
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   4e zondag door het jaar  
zo 28 jan 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
zo 28 jan 10:00 Neede  Oecumenische viering 

(Grote Kerk) 

Past.w. A. Zoet en 
ds. J. Lieftink 

zo 28 jan 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 1 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering (8:30u 

Aanbidding) 
Pastor  R. den Hartog 

     

   5e zondag door het jaar  
3/4 feb  Neede Geen weekendviering  

za 3 feb 19:00 Eibergen 'Try out" viering  
Communicantjes 

Pastor  R. den Hartog 
Past.w. A. Zoet 

za 3 feb 19:00 Rietmolen Eucharistieviering Rector P. Kuipers 
zo 4 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
do 8 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

     

   6e zondag door het jaar  
za 10 feb 17:30 Groenlo Carnaval viering Pastoor H. de Jong 
za 10 feb 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Dameskoor 
2e collecte: PCI St.Paulus 

Pastor  R. den Hartog 

zo 11 feb 10:00 Eibergen Oecumenische viering 
(mensen met een 
beperking) 

Past.w. A. Zoet  

zo 11 feb 17:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
   Aswoensdag  

wo 14 feb 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

wo 14 feb 19:00 Groenlo Aswoensdag viering Pastor  R. den Hartog 
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wo 14 feb 19:30 Rietmolen Werkgroep Werkgroep 

do 15 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 15 feb 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
do 15 feb 14:00 Neede  Seniorensoos 

(Achterhuis) 
 

     

   1e zondag 
veertigdagentijd 

 

za 17 feb 19:00 Eibergen Taize viering Werkgroep 
zo 18 feb 9:00 Rietmolen Werkgroep Past.w. A. Zoet 
zo 18 feb 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Herenkoor 

Past.w. A. Zoet 

zo 18 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 22 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

vr 23 feb 14:30 Neede  Gebedsdienst voor 

ouderen (Grote Kerk) 

Ds. K. vd Beek 
(NGKV) 

     
   2e zondag 

veertigdagentijd 
 

zo 25 feb 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

zo 25 feb 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 25 feb 10:30 Neede Woord en 

Communieviering 

Dameskoor 

Werkgroep 

zo 25 feb 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 1 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering (8:30u 

Aanbidding) 
Pastor  R. den Hartog 

     

   3e zondag 
veertigdagentijd 

 

za 3 mrt 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

za 3 mrt 19:00 Eibergen Vesper Werkgroep 

za 3 mrt 19:30 Rietmolen Werkgroep Werkgroep 
zo 4 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 4 mrt 12:30 Neede  Doopviering Pastoor H. de Jong 
wo 7 mrt  Neede  Redactievergadering 

Binding (kopij inleveren!) 
 

do 8 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
     
   4e zondag 

veertigdagentijd 
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10/11 mrt  Neede Geen weekendviering  

zo 11 mrt 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Past.w. A. Zoet 

zo 11 mrt 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 11 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
wo 14 mrt 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

do 15 mrt 9:00 Eibergen Woord en 
Communieviering 

Werkgroep 

do 15 mrt 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 15 mrt 14:00 Neede  Seniorensoos 

(Achterhuis) 
 

     
   5e zondag 

veertigdagentijd 
 

za 17 mrt 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
za 17 mrt 19:30 Rietmolen Woord en 

Communieviering 
Werkgroep 

zo 18 mrt 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Dameskoor 

Werkgroep 

zo 18 mrt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor  R. den 
Hartog 

   Hoogfeest St. Jozef  
ma 19 mrt 9:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
ma 19 mrt 19:00 Eibergen Rozenkrans bidden voor 

de Vrede 
Werkgroep 

do 22 mrt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 
     
   In de komende weken:  

   Palmzondag  
za 24 mrt 19:00 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
Pastoor H. de Jong 

zo 25 mrt 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor  R. den Hartog 

   Witte Donderdag  
do 29 mrt 19:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 

en past.w. A. Zoet 

   Goede Vrijdag  

vr 30 mrt 14:30 Neede  Kruisweg (Grote 

Kerk) 

I. Nijland (PKN) en L. 
van der Meer (RK) 

   Paaszaterdag  
za 31 mrt 17:00 Groenlo Biechtgelegenheid (tot 

18:00 uur) 
Pastoor H. de Jong 
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za 31 mrt 20:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
en past.w. A. Zoet 

   Eerste Paasdag  
zo 1 apr 10:30 Neede  Woord en 

Communieviering 

Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Vastenactie 

Werkgroep 

   Tweede Paasdag  
ma 2 apr 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Herenkoor 
2e collecte: Vastenactie 

Pastoor H. de Jong 

 
 

█████████ FFAAMMIILLIIEEBBEERRIICCHHTTEENN █████████ 
 

Overleden: 
22-12 Dhr. H. ten Elsen, Caecilienkamp 56, 88 jaar 
24-12 Dhr. Ch.Al-Khourby, Leeuwerikstraat 52, 38 jaar 
30-12 Mevr. L.M.G. Waanders-ter Braak, Haaksbergseweg 83, 57 jaar 
04-01 Mevr. W.P.M. Frantzen-van Boxtel, Pr. Bernhardstraat 10, 77 jaar 
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ACTIE KERKBALANS 
 

n januari staat jaarlijks de belangrijkste geldwervingsactie van 
de kerken op de kalender: de Actie Kerkbalans. 

U heeft waarschijnlijk, samen met deze Binding, een envelop 
ontvangen met daarin de vraag om toekomst te geven aan onze kerk aan de 
Borculoseweg in Neede en aan onze Needse geloofsgemeenschap, middels een 
bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Van harte aanbevolen! 
 

 

BIJZONDERE UITVAART 
 

p zaterdag 30 december was in onze kerk de uitvaartdienst voor Charbel Al-
Khoury (38). Deze statushouder bezocht met zijn gezin regelmatig onze kerk. 

Hij is na een lange periode van ziekte toch nog onverwacht overleden. 
In deze uitvaartviering, met als voorganger Abuna Constantijn Abdo van de Syrisch 
Orthodoxe gemeenschap uit Twente, zong ons Dames- en Herenkoor een aantal 
liederen. Naast de familie en statushouders waren er diverse Needse bezoekers die 
zich met de familie verbonden voelen, waaronder maatjes van de Werkgroep 
Integratie Neede (WIN). Het grootste deel van de viering was in het Syrisch. Aan 
het slot dankte de voorganger in het Nederlands namens de familie de kerk voor 
haar medewerking aan deze dienst en sprak de wens uit dat Gods rechterhand ons 
mag beschermen. Na de viering volgde de begrafenis op ons kerkhof. 
Graag spreken ook wij als locatieraad onze dank uit aan iedereen van onze kerk die 
heeft meegewerkt aan deze afscheidsviering: het Dames- en Herenkoor, de 
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acolieten, collectanten en in het bijzonder koster Henk Holtkamp. Zo’n viering 
vraagt immers, vanwege de taalbarrière en andere kerkelijke tradities, extra over-
leg. Ook dank aan de vrijwilligers van de WIN die ook een belangrijke rol hebben 
vervuld in de voorbereidingen. 
 

 

AFSCHEID KOOR DIAPASON 
 

p zaterdag 13 januari zong het koor Diapason voor het laatst. Namens het 
koor blikte Ery Bolster in de viering terug op 45 jaar Diapason. 

Aan het slot van de viering sprak de voorzitter van de locatieraad, Fons Kox, de 
koorleden en dirigent toe: 
“Het is 45 jaar geleden dat ik ook lid was van het jongerenkoor, zoals dat werd 
benoemd. Ik heb zelf ook mogen beleven wat het was om bij een jongerenkoor te 
zijn, en ik kan u zeggen, het was een mooie periode waar ik heb genoten van het 
samen zingen en muziek maken, en dit te mogen delen met onze geloofsgemeen-
schap. Er kwamen nieuwe jongeren bij, en er gingen ook jongeren vertrekken naar 
een ander doel in hun leven. Deze ontwikkeling heeft zich een hele periode 
voorgedaan, totdat de animo om te zingen in een jongeren koor minder ging 
worden. Helaas heeft ook ons koor Diapason moeten ondervinden dat het steeds 
moeilijker werd om er nieuwe leden bij te krijgen. Niet alleen Diapason had last 
van een terugloop in ledenaantal, maar wij als kerk ook. We zien elk jaar onze 
inkomsten dalen, maar de kosten niet. De laatste jaren zitten we als locatie Neede 
telkens in de rode cijfers. Dat kon niet langer zo doorgaan. Daarom hebben we, 
met pijn in het hart, moeten besluiten om het koor Diapason op te heffen. 
Daardoor komen we weer in de zwarte cijfers terecht. Mede door dit besluit kunnen 
wij onze locatie weer een positieve balans geven. Voor velen van de laatste leden 
kwam dit vervelende bericht dan ook als een minder leuke verrassing aan. Wij 
hebben met het bestuur van het koor gesproken, en er is ook onderling over 
vergaderd, en zo zijn wij samen tot de conclusie gekomen, dat dit de juiste 
oplossing moest zijn. 
Wij hopen dat de koorleden voor hun toekomst hun weg mogen vinden naar ons 
dames/heren koor, of bij een ander koor om hun stem te laten horen.” 
 

De locatieraad had bloemen voor alle koorleden en het Dames- en Herenkoor 
boden iedereen een roos aan. Een luid en welverdiend slotapplaus viel het koor ten 
deel. 
 

 

STROOIVELD 
 

ezoekers van onze begraafplaats aan de Hontjerweg is vast opgevallen dat 
onlangs een grote zwerfkei is geplaatst naast het kerkhofgebouw. Bij deze 

zwerfkei wordt binnenkort nog een bordje geplaatst die de betekenis duidelijk 
maakt. 
 

Naast de mogelijkheid tot begraven en het plaatsen van een urn in een urnengraf 
is het namelijk nu ook mogelijk om op onze begraafplaats de as van een over-
ledene uit te strooien. Daarvoor is het grasveld achter de zwerfkei (en omgeven 
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door hagen) aangewezen als strooiveld. Desgewenst kan na de uitstrooiing een 
gedachtenisplaatje op de zwerfkei worden aangebracht. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze 
kerkhofbeheerder, de heer Henk Holtkamp.  
 

 

OVERLIJDENSBERICHT ZR. THEODOSIA VERSTEGEN 
 

an de Zusters van Julie Postel uit Boxmeer ontvingen wij het bericht dat op 8 
oktober Zr. Theodosia Verstegen is overleden op de leeftijd van 88 jaar. Ze 

hoorde bij de laatste groep zusters die Neede eind januari 2007 verliet om terug te 
keren naar het Moederhuis in Boxmeer. Ze was in Neede vrijwilliger bij o.a. het 
parochiesecretariaat, de Werkgroep Vieringen en de Ziekenbezoekgroep. 
Wij wensen haar medezusters, familie en andere dierbaren sterkte met dit verlies. 
Haar gedachtenisprentje kunt u nalezen op: 
www.stpaulusparochie.nl/index.php?id=33&nieuwsID=1063&locatieID=0  
 

 

 
 

███ NNIIEEUUWWSS  UUIITT  DDEE  SSTT..  PPAAUULLUUSSPPAARROOCCHHIIEE ███ 
 

 
 
 

PERMANENTE INZAMELING VOEDSELBANK 
 

n 2017 hebben de locatieraden van de Sint Paulusparochie u 
opgeroepen om in het eerste weekend van de maand houdbare 

producten in te zamelen voor de Voedselbank. 
Voor sommige locaties was dat organisatorisch lastig omdat er niet 
altijd vieringen waren in het betreffende weekend. 
Dit jaar willen we daarom overgaan naar een permanente inzameling. Dit houdt in 
dat u bij elk bezoek aan een viering houdbare producten mee kunt brengen naar 
de kerk. 
Deze permanente inzameling is eigenlijk een vervolg op een traditie uit de 16e 
eeuw. Toen stond er achter in de kerk vaak een “Broodtafel” waar brood en graan 
uitgedeeld werd aan mensen die dat nodig hadden. De tafel werd gevuld door 
mensen die wat konden missen en anderen graag wilden laten delen in hun over-
vloed. 
Dit eeuwenoude initiatief wordt nu voortgezet door de Voedselbank Oost Achter-
hoek die wekelijks zo’n 300 pakketten uitdeelt aan huishoudens die niet meer in 
staat zijn om zelf voor voldoende eten te zorgen. De voedselpakketten worden 
samengesteld met producten die gratis worden verstrekt door bedrijven en parti-
culieren. Het gaat hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en is 
voor een bepaalde periode van toepassing. 
 

Bij deze wordt u opgeroepen om van tijd tot tijd houdbare voedingsmiddelen mee 
te brengen bij uw kerkbezoek. U kunt deze producten deponeren in de daarvoor 
bestemde kratten. Wat de producten betreft kunt u denken aan koffie, blik-
groenten, vlees of vis in blik, rijst macaroni, houdbare sauzen enz. 
Namens de Voedselbank en haar gebruikers bedankt voor uw bijdrage. 
Beleidsadviescommissie Diaconie St. Paulus 
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Ook is de Voedselbank heel blij met Douwe Egberts 
punten. Die kan de Voedselbank inleveren en krijgt daar 
pakken DE-koffie voor terug voor hun cliënten. 

 

 

BEELDEN VAN GOD 
 

e commissie Ontmoeting & Inspiratie organiseert op vrijdag 
2 februari in de OLV Tenhemelopneming kerk (Achterom 4, 

Beltrum) een lezing door Herman Scholte Albers met als thema 
“Voor wiens Gelaat ik sta”. Aanvang: 19.00 uur. 
 

Wie is God? Welk beeld hebben we bij God? Hoe is God verbeeld 
in beeldende kunst? Herman Scholte Albers vertelt en voert ons 
mee langs schilderijen van de Middeleeuwen tot nu en langs de 
beelden van God in ons eigen leven. 
Drie beelden van God: drie persoonlijke verhalen. 
 

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij een hapje en 
een drankje. 
Wilt u, in verband met de catering, voor 26 januari aan Peter 
Müller (e-mail: pjamueller@gmail.com) laten weten of u komt? 
 

Graag nodigen wij u uit voor deze avond, waarop Annet Zoet ook wil stilstaan bij 
12½ jaar werken als pastoraal werker in de St. Paulusparochie. 
Commissie Ontmoeting & Inspiratie 
 

 

FOTO’S VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 
 

p de website van de parochie (www.stpaulusparochie.nl) is een foto-
album geplaatst met portretfoto’s van de communicantjes en foto’s 

van één van de voorbereidingsbijeenkomsten (foto’s: Antoon Schepers). 
 

Op zaterdag 3 februari is er om 19.00 uur in Eibergen een “Try out”-viering voor de 
communicantjes. Voorgangers zijn pastor R. den Hartog en pastor A. Zoet.  
 

 

VASTENACTIE 2018 
 

et Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van 
het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in 

Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het 
Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van 
onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte 
kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (ism het 
bisdom) en dat jarenlang gerund. 
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden 
verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben 
het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het 
HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en 
goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud 
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te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio 
die op het gebied van HIV en aids werkt. 
 

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; 
opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoede-
bestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s. 
Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die 
weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen 
hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht 
personen in hun huishouden tellen. 

Het doel van dit project is om de onafhankelijk-
heid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar 
lang) te vergroten door ze te trainen op onder-

nemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal 
ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, 
ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te 
zetten. 
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om 
goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15700 mensen in 
de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12600 indirect. 
 

 

DOE MEE AAN NL DOET 
 

andacht hebben voor en hulp bieden aan de medemens is een manier om 
vorm te geven aan onze opdracht tot naastenliefde in ons dagelijks leven. U 

kunt deze aandacht en hulp op vele manieren gestalte geven. Als u zich vrijwillig 
wilt inzetten voor de samenleving zou u zich aan kunnen melden voor NL Doet.  
NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Zij stimuleert Nederlanders om een 
dag of een dagdeel de handen uit de mouwen te steken voor een goed doel. 
 

In het werkgebied van onze parochie zijn een groot aantal klussen aangemeld die 
op 9 en 10 maart 2018 geklaard kunnen worden. Om een indruk te krijgen van de 
werkzaamheden die verricht kunnen worden en om u aan te melden voor een klus, 
kunt u kijken op de site van NL Doet (https://www.nldoet.nl). Vul uw woonplaats 
of postcode in en u krijgt inzicht in de beschikbare klussen. Er zit vast iets tussen 
wat u aanspreekt en waarmee u anderen van dienst kunt zijn. 
 

Bij deze doen wij een oproep aan u om, zo mogelijk, een bijdrage te leveren om 
diverse organisaties te helpen bij de aangemelde klus. 
Beleidsadviescommissie Diaconie St. Paulus 
 

 

INSPIRATIE UIT DE SCHRIFT EN BOEKBESPREKING 
 

l een aantal jaren komen we met een aantal mensen een keer per maand bij 
elkaar om elkaar te bemoedigen in ons geloof. Daarbij laten wij ons inspireren 

door teksten uit de bijbel. Wij lezen deze teksten en praten erover wat het ons zegt 
in onze tijd. Daarnaast hebben we ook al een aantal jaren boeken gelezen en 
daarover met elkaar gepraat. 
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Wij willen nu deze twee activiteiten gaan combineren en als thema hebben we de 
basis van ons geloof gekozen: De geloofsbelijdenis. Wij gaan daarbij uit van de 
methode Geloven Nu, deel 10. 
De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 9 mei 2018 van 9.30 tot 11.30 uur in 
het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 GR te Neede. Na de zomervakantie gaan 
we verder. De data voor deze bijeenkomsten zijn in 2018: 19 september, 17 
oktober, 21 november, en in 2019: 16 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april. 
Nu ook weer op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip. De kosten voor Geloven Nu 
deel 10 zijn 15 euro en als u wilt meedoen, kunt u dat bij de opgave bestellen 
zodat we dit voor iedereen tegelijk kunnen aanschaffen. Er is zoals altijd plek voor 
12 mensen en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro.  
Als u interesse hebt en mee wilt lezen en praten, kunt u zich opgeven bij Rieky 
Luttikholt lutti212@planet.nl of 0545-474255/ 06-42325683.  
Met hartelijke groet, 

Judith Herbers, Anke Bakker en Rieky Luttikholt 
 

 

 
 
 

 

██████ NNIIEEUUWWSS  VVAANN  DDEE  OOEECCUUMMEENNEE ██████ 
 

 
 
 

KERSTACTIE ZEGT: DANK U WEL! 
 

et jaar 2017 ligt weer achter ons. Ondanks het aantrekken van de economie is 
er in Berkelland nog steeds een grote groep mensen die van weinig rond moet 

komen. Dat bleek ook uit het aantal aanmeldingen voor de Kerstactie. In totaal zijn 
er 455 pakketten aangevraagd (270 voor gezinnen en 185 voor alleengaanden), 
een stijging van 4% t.o.v. 2016 (438 pakketten). De stijging zat met name in meer 
aanmeldingen van gezinnen. 
 

Helaas moesten we, omdat wij tijdig onze bestelling moeten inleveren bij de 
supermarkt, mensen die zich te laat hadden aangemeld teleurstellen met een wel-
gemeend “Wat jammer nou!” 
Uiteraard is er een draaiboek voor de Kerstactie dat elk jaar wordt bijgewerkt. Toch 
werken we niet “op de automatische piloot”. Zo hebben we dit jaar, vanwege het 
winterse weer, op het laatste moment een extra afhaalavond ingelast voor de 
mensen die ons hadden gemeld dat ze vanwege de gladheid het pakket niet op 
konden halen op de geplande afhaalavond. 
 

Voor ons als organisatie voelt het best dubbel om te spreken van een “geslaagde 
actie”, want eigenlijk zou in een welvarend land als Nederland een Kerstactie niet 
nodig moeten zijn! 
 

Toch zijn we blij dat we als gezamenlijke kerken in de decembermaanden een 
lichtje konden zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Bij de afhaal-
locaties en ook achteraf per e-mail kregen we bedankjes. 
Heel blij zijn we ook met alle giften die we al mochten ontvangen voor de Kerst-
actie. Als Kerstactie weten we ons gesteund door vele particulieren en bedrijven die 
een bijdrage storten. Ook worden we financieel gesteund door diaconieën en 

H 
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andere goede doelen organisaties. Ook wordt bij diverse evenementen gecollec-
teerd voor de Kerstactie. 
Pas over enkele weken kunnen we de financiële balans opmaken, omdat we ook in 
januari nog giften ontvangen. 
Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland, 

Gerard Bartels (lid namens de RK Kerk Neede)  
 

 

ZONDAG VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
 

eder jaar, in januari, vieren we, mensen uit verschillende kerken, onze eenheid, 
onze verbondenheid. Oecumene is een oefening in grensoverschrijding. In de 

ontmoeting met de ander kom je onvermijdelijk jezelf tegen en ga je vragen 
stellen. Alleen zo blijven we in beweging en leren we de grondwoorden en 
symbolen van de verschillende tradities te doorgronden. Dat laatste geldt ook voor 
de ontmoeting met mensen van andere religies. 
 

De kerken uit het Caribisch gebied kozen als thema voor 2018: “Recht door zee.” 
Deze kerken droegen ook het bijbelgedeelte voor bovengenoemde viering aan.  
In het lied in Exodus 15 wordt de kracht van Gods rechterhand bezongen. God 
bevrijdde Israël uit Egypte, uit de slavernij. Hij leidde zijn volk recht door zee. 
Dusdoende liet Hij Zich kennen als bevrijder. Dit thema spreekt tot de verbeelding 
van christenen uit de Caraïben. In het verleden was sprake van onderdrukking en 
slavernij. Kolonisten misbruikten de bijbel om één en ander goed te praten. 
Tegelijk ontdekten de inheemse bevolking de bijbel als bron van bevrijding. 
 

Ook in onze tijd en wereld is de boodschap van de bijbel actueel. In Libië verkopen 
mensenhandelaren anno 2018 zwarte Afrikanen op slavenmarkten. De president 
van Ivoorkust, Alassane Quattara, pleitte onlangs, in zijn speech bij de Verenigde 
Naties, voor berechting van deze handelaren. 
Ook in de persoonlijke levenssfeer kan er sprake zijn van slavernij, van het steeds 
maar ploeteren, carrière maken, eindeloos dingen moeten. Ook voor de kleine 
wereld van gezin, straat, werk geldt: God haalt ons uit onze persoonlijke 
onvrijheid. Hij staat ons bij om ruimte te scheppen voor echt menselijk leven. 
U bent hartelijk welkom op zondag 28 januari om 10.00 uur in de Grote 

Kerk in Neede met ds. Jet Lieftink en pastoraal werker Annet Zoet. 
 

 

KOM JE OOK MEE ETEN? 
 

oedsel en water is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid… 
De Sobere maaltijd geeft je de kans om daar bij stil te staan. 

Het zijn “Inspiratie en Ontmoeting” die u namens de Diaconie en de Oecumenische 
werkgroep uitnodigen. 
 

In de Veertigdagentijd wordt 2 x een maaltijd voor u aangericht: 
Op woensdag 21 februari in “Diekgraven” (achter de Grote Kerk) en  
Op woensdag 14 maart in “Het Achterhuis” (naast de RK Kerk) 
Beide maaltijden beginnen om 18.00 uur. 
 

I 
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Misschien iets om alleen of met uw gezin of een groep 
vrienden naar toe te gaan. 
 

We vragen per persoon min. € 3,50 (voor kinderen € 2,50) 
per maaltijd en dit bedrag wordt dit jaar, na aftrek van 
onze minimale onkosten, gegeven aan een voedselproject 

in Syrië. Samen ondersteunen we het werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het 
hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en 
verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. 
 

U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij: 
Annie Broekmaat, annie_broekmaat@hotmail.com, ℡ 0545-292370 
Tiny Appeldoorn, m-appeldoorn2@hetnet.nl, ℡ 0545-293034 
Locatiesecretariaat, secretariaatneede@stpaulusparochie.nl, ℡ 0545-2868535 
 

Dit jaar worden de vesperdiensten in de Veertigdagentijd niet meer elke woensdag 
worden gehouden, maar alleen in de Goede Week en wel op maandag 26, dinsdag 
27 en woensdag 28 maart. Er is dus na de sobere maaltijd niet meer aansluitend 
een vesperdienst, zoals in voorgaande jaren. 
 

 

KERKEN IN DEBAT MET POLITICI IN BERKELLAND 
 

e predikanten in Berkelland hebben het initiatief genomen voor een debat 
tussen de leden van de kerken en de lijsttrekkers van de partijen die meedoen 

aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.  
Op maandag 19 februari wordt om 20.00 uur daarvoor een verkiezingsavond 
georganiseerd in Het Assink (Van Gellicumzaal), Julianastraat 12a, 7161 CR Neede. 
 

Nog niet zo lang geleden bleek uit een onderzoek van de landelijke Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN), dat veel leden het zouden waarderen als de kerk zich 
actiever manifesteert in het politieke debat. De kerk hoeft niet altijd zo voorzichtig 
te zijn met het innemen van een standpunt, vonden de geënquêteerden. Dat 
onderzoek ging vooral over de landelijke politiek. Waarom zou dat ook niet gelden 
voor de politiek in de gemeente Berkelland?  De kerk mag dus wel wat 
nadrukkelijker een standpunt innemen over zaken die leden van de kerk na aan 
het hart liggen. Maar wat is ‘de kerk’? Dat bent ù toch? 
Wij rekenen erop dat de lijsttrekkers komen om met u in gesprek te gaan.  
De predikanten in Berkelland 
 

 

 

 

████████ UUIITT  DDEE  WWEERRKKGGRROOEEPPEENN ████████ 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

9 december € 84,65 Kerstpakkettenactie voor de minima 
16 december € 47,30 Adventsactie voor Malawi 
24 december (17.30u) € 116,05 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus (PCI) 
24 december (21.00u) € 160,30 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus (PCI) 
25 december (10.30u) € 224,80 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus (PCI) 
 

D 
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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: Boot met kruis, Reliëf C: 
Chi Rho-monogram (P en X), Reliëf D: Kruisteken. Op www.stpaulusparochie.nl 
staat een nieuwsbericht (geplaatst 13-01-2018) met een foto van deze reliëfs en 
een uitgebreide uitleg bij elk reliëf. 
In de kerk hangt een intekenlijst. U kunt uw bestelling ook doorgeven aan het 
locatiesecretariaat of aan ondergetekende (graag uiterlijk zondag 11 maart). 
Henk Holtkamp, koster 
 
 

█████████ IINNLLOOOOPPHHUUIISS  NNEEEEDDEE █████████ 
 

egin januari, tijdens de kwartaalbijeenkomst met alle vrijwilligers, hebben we 
teruggeblikt op het voorbije jaar 2017. 

We zagen een kleine stijging in het gemiddelde aantal bezoekers (7,69 in 2017, 
7,04 in 2016). Om ons heen horen we soms geluiden ‘dat het inloophuis niet loopt’ 
(dat er weinig gasten komen). Dat ervaren wij zelf zeker niet zo. Natuurlijk zijn er 
wel eens dagen dat er maar 4 of 5 gasten zijn (meestal als het heel warm is of 
veel regent), maar ook dat zijn waardevolle ochtenden. Voor ons telt dat we 
aandacht kunnen geven aan onze gasten, hen een luisterend oor kunnen bieden. 
 

Helaas zijn in het vorige kwartaal twee gasten overleden. Met Allerzielen hebben 
we daar stil bij gestaan en hebben we ook andere dierbare overledenen herdacht 
en voor hen een kaarsje gebrand. Een moment waarop de pijn van het gemis weer 
wordt gevoeld, maar tegelijk ook de dankbaarheid om wat die overledene in ons 
leven heeft betekent. Het was mooi om dit met elkaar te delen. 
 

Momenteel zijn er 5 gastvrouwen die bij toerbeurt dienst hebben. We hopen dat 
we onze groep nog kunnen uitbreiden met enkele vrijwilligers. De operatie van 
Frans Orriëns is geslaagd en zijn revalidatie verloopt voorspoedig. Hopelijk kan hij 
over enkele maanden weer meedraaien. 
 

Vanaf 1 januari 2018 zijn we elke donderdag open van 10.00 – 12.00 uur. Verder 
houden we op de laatste donderdag van de maand een gezamenlijke brood-
maaltijd. Hieraan zijn voor de gasten geen kosten verbonden, aanmelden vooraf 
wordt wel op prijs gesteld. 
 

Het Paulusbestuur heeft ons eind december laten weten dat zij de kosten voor de 
begeleiding (intervisie) van de vrijwilligers in 2017 voor haar rekening neemt. In de 
jaren daarvoor werd dit nog volledig gefinancierd via een provinciale subsidie. 

U 

B 

14 – januari / februari / maart 2018 

Van de KBO Eibergen ontvingen wij een gift van € 85,-. Dit mooie bedrag was 
ingezameld tijdens de KBO Kerstmiddag. Hartelijk dank! 
Gerard Bartels, 

coördinator inloophuis (inloophuisneede@stpaulusparochie.nl / 06-14006441) 
 
 

 

 

 
 

██████ EEEENN  DDAAGG  NNIIEETT  GGEELLAACCHHEENN…… ██████ 
 
 

God: Gabriel, jij weet alles over tuinen en de natuur. Wat er gebeurt er nu toch? 
Waar zijn de madeliefjes, de klavertjes vier, de viooltjes, de distels en al die andere 
bloemen die ik eeuwen geleden schiep? Ik had een perfect plan: de planten 
groeien in iedere bodem, weerstaan de droogte en de bloemen dragen zeer lang 
zodat bijen, vlinders en vogels volop eten vinden. Ik had verwacht overal mooie 
kleuren te zien, maar ik zie alleen maar grote groene rechthoeken. 
Gabriel: De mensen hebben de aarde ingepalmd, Heer. Ergens in een niet zo ver 
verleden begonnen ze uw bloemen onkruid te noemen en geen inspanning gaat 
hun nu te ver om die bloemen te vervangen door gras. 
God: Gras? O, zo saai. Geen kleuren, geen geuren... het trekt geen vlinders, bijen 
en vogels aan. Het enige wat je erin terug vindt zijn wat wormen. Willen die 
mensen echt overal dat gras laten groeien? 
Gabriel: Blijkbaar, Heer. Ze doen enorme inspanning om het te laten groeien en 
groen te houden. Iedere lente wordt het gras bemest en behandeld met gif om 
andere planten die uitkomen tussen het gras, te vernietigen. 
God: Ah, en de lenteregens en het zomers weer laten het gras waarschijnlijk snel 
groeien. Dat moet de mensen toch erg tevreden maken.  
Gabriel: Blijkbaar niet, Heer. Alle mensen kopen machines waarmee zij het gras 
kort maaien, zodra het een beetje groeit, soms wel twee keer per week. 
God: Al zeg ik het zelf, dat was echt een geniaal idee van mij, die bomen. De 
bladeren van de bomen maken de bomen mooi en zorgen voor schaduw in de 
lente zomer en herfst. In de herfst vallen de prachtig gekleurde bladeren af zodat 
ze een natuurlijk tapijt vormen dat de grond beschermt en vochtig houdt. 
Bovendien rotten die bladeren langzaamaan weg zodat ze compost vormen dat de 
grond voedt. Een natuurlijke levenscirkel. 
Gabriel: U kan nu beter even gaan zitten God... De mensen hebben zelf een 
nieuwe levenscirkel gemaakt. Zodra de bladeren vallen harken ze die tot hopen 
bijeen en betalen ze om die bladeren af te laten voeren.  
God: Echt? En hoe beschermen ze dan de grond en de wortels van de planten en 
de bomen in de winter? Hoe houden ze de grond vochtig, voedzaam en los?  
Gabriel: Zodra de bladeren afgevoerd zijn, gaan de mensen in de winkels iets 
kopen dat ze "mulch" noemen. Dat sleuren ze mee naar huis en brengen ze overal 
aan om de planten te te beschermen. 
God: Wat is dat dan, mulch? Waar komt die vandaan? 
Gabriel: Daarvoor kappen de mensen bomen om die fijn te maken tot "mulch", 
Heer. 
 

Bron: Romke van de Kaa, Paul Geerts: Tuinscheurkalender 2018 
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████████ CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus (Ma-Do: 8.30-15.00 uur  Vr: 8.30-12.30 uur) 
Angela Röeling en Francis Poelhuis Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo 
 ℡ 0544 - 464 663 � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo 
Pastoor H.A.M. de Jong  
 ℡ 06 - 1237 9793 � pastoordejong@stpaulusparochie.nl  
Pastor R.E.C. den Hartog  
 ℡ 06 - 5733 0330 � pastor.den.hartog@gmail.com  
Jos Droste (pastoraal werker)  
 ℡ 0544 - 464 663 � droste@sintluder.nl  
Annette Zoet (pastoraal werker)  
 ℡ 06 - 2712 4695 � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
Cor Peters (diaken) � c.peters@stpaulusparochie.nl 
 

• 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 donderdag van 9.30-11.30 uur in Het Achterhuis (10-12 uur vanaf 1-1-2018) 
 

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 Simone Meijerink Giffelerweg 1 ℡ 0545-295396 
  Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
 

 

 

█████████ VVAANN  DDEE  RREEDDAACCTTIIEE █████████ 
 

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Paasbinding 7 maart 19 – 23 maart 
Pinksterbinding 25 april 7 – 11 mei 
Vakantiebinding 20 juni 2 – 6 juli 
Septemberbinding 29 augustus 10 – 14 september 
Allerheiligenbinding 10 oktober 22 – 26 oktober 
Kerstbinding 28 november 10 – 14 december 
 

Aanleveren artikelen per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de 
groene brievenbus rechts naast de ingang van het Achterhuis. 
Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. 
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PROGRAMMA ONTMOETING & INSPIRATIE 1
E
 HALFJAAR 

 

ieronder vindt u het voorlopige overzicht van de activiteiten van de commissie 
Ontmoeting & Inspiratie. In al deze activiteiten staat ontmoeting en inspiratie 

centraal, telkens rond andere thema’s. We hopen u bij een of meerdere activiteiten 
te ontmoeten. Mocht u willen meedenken en helpen organiseren: uw deelname aan 
de commissie wordt zeer op prijs gesteld! Aanmelden kan bij de werkgroepleden. 
Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrieven, de lokale en 
regionale (kerk)bladen, op de parochiewebsite (www.stpaulusparochie.nl → 
ontmoeting & inspiratie) en Facebook vinden. 
 

vrijdag 2 febr. 2018, 
19.30u 

avond met Herman Scholte-Albers: over de verbeelding van 
God; in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
in Beltrum; inloop v.a. 19.15u 

maandag 19 maart; 
19.30u 

avond met Annemarie & Jan Verschoor over dankbaarheid” 
als levenshouding, Bernard Vos Clubhuus in Lievelde; inloop 
om 19.15u 

zondag 25 maart en 
donderdag 29 maart 

De Passie (25 maart in Beltrum, 29 maart in Rietmolen) 

zondag 22 april, 
14.30u 

Wachten op transport, voorstelling met Elisabeth Oets, 
Oude Mattheüskerk in Eibergen; inloop v.a. 14.15u 

woensdag 9 mei, 
9.30u – 11.30u 

inspiratie uit de schrift en boekbespreking; thema: de 
geloofsbelijdenis; in totaal 8 bijeenkomsten; het Achterhuis 
in Neede; opgave bij Rieky Luttikholt: 0545-474255 / 06-
42325683 / lutti212@planet.nl 

onder voorbehoud 
18 juni, 19.30u 

rondleiding in de Calixtusbasiliek met speciale aandacht 
voor de gebrandschilderde ramen; inloop met koffie/thee 
v.a. 19.15u 

25 juni, 19.00u wandeling, georganiseerd door werkgroep Pelgrimage 
 

Herman Everink (0544-373081, evar@planet.nl) 
Peter Müller (0544-463045, pjamueller@gmail.com) 
Anita Overkamp (0544-464824, anita4harold@gmail.com) 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur 
7161 GR  Neede  Vrijdag : 18.00 - 19.00 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 _________________________________ 
 

  _________________________________ 
 
 

H 


