
 1 – november / december 2019 

 

Parochies gaan samen …… 2 
Overzicht vieringen ……… 3 

_________________________________ 
 

Nieuws van het bestuur … 7 
Grenzlandtreffen 2019 …… 8 
Eireractie Sint Maarten … 9 
Filmavond op 20 nov. …… 9 
Jaar van de Eucharistie 
   start op 1 december … 10 
Adventsactie 2019 ……… 11 
Spiritualiteit van het 
  Weihnachtsoratorium … 12 
Artikelen op parochiesite 12 
Programma O&I ………… 13 
 

_________________________________ 
 

Kerstactie ………………… 13 
Volkskerstzang 2019 …… 14 
 

_________________________________ 
 

Opbrengst extra collectes 14 
Sam’s kledingactie ……… 14 
Collectes in de komende 
   maanden ………………… 15 
Kerstmiddag soos ……… 15 
Drukken uitbesteed …… 16 
Concert verplaatst ……… 16 
 

_________________________________ 
 

De Gerarduskalender … 17 
Een dag niet gelachen … 17 
Allerzielen: een gedicht 18 
Contactgegevens ……… 19 
Van de redactie ………… 19 
 

_________________________________ 
 

Ontvangt u de maandelijkse 
   Paulusbrief al? 20 

PAROCHIEBLAD 
 

 

 

              
Parochie St. Paulus                      Locatie H. Caecilia Neede  

  

 57e jaargang, no. 6.  november / december 2019 
0 

 
  

RESPECT VOOR HET LEVEN 
PASTORALE COLUMN NOVEMBER 2019 

 

et kerkelijke jaar loopt ten einde. Op 1 decem-
ber is het al weer de Eerste Advent. Het 

nieuwe jaar zal in het teken staan van het “Jaar van 
de Eucharistie”.  
November richt onze blik op de vergankelijkheid. 
Wij zijn slechts een korte tijd op aarde. 
Allerheiligen en Allerzielen zijn dagen van ver-
bondenheid. Die verbondenheid ervaren we niet 
alleen bij vreugdevolle momenten, maar ook bij 
moeilijke en verdrietige momenten. Momenten 
waarin afscheid nemen en loslaten dicht bij ons 
komen.  
Met enige regelmaat kom ik in het hospice in 
Winterswijk en in Haaksbergen.  
De meeste mensen willen thuis sterven. Maar dit is 
niet altijd mogelijk. Wanneer de zieke afhankelijk is 
van apparatuur, medicamenten of 24-uurs-zorg of 
omdat er niemand is die de zieke kan of wil 
verzorgen, komt zo’n hospice vaak in beeld. Naast 
de professionele hulpverlening en ondersteunende 
vrijwilligers kunnen familie en vrienden dichtbij 
blijven.  
Wat mij als priester, die zo’n hospice in- en uitgaat, 
telkens weer treft, dat is de manier waarop men 
met de dood omgaat. De dood wordt niet neergezet 
als een noodlot of een verloren of vergeefse strijd, 
maar iets natuurlijks dat in het leven is geïnte-
greerd. De dood hoort bij het leven. De dood wordt 
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geaccepteerd, de stervende niet als “bijna afgelopen” weggestopt. Het eerste 
streven in het hospice is het welzijn van hen die er verblijven en de mensen om 
hen heen. Er heerst rust, mensen kunnen er zichzelf zijn. Ze voelen zich niet te 
veel. Een sfeer van ‘er mogen zijn in jouw situatie’, respect, gecombineerd met een 
effectieve pijnbestrijding waardoor ondraaglijke pijn niet nodig is, haalt het 
verlangen naar vrijwillige euthanasie vaak weg. Euthanasie, gevoed door de angst 
voor het lijden, slaat vaak de bodem onder de voeten van kwetsbare mensen weg. 
Kwetsbare mensen kunnen soms een enorme druk ervaren, omdat zij het gevoel 
hebben hun omgeving een te zware last op te leggen. Ook kunnen zij het gevoel 
hebben in hun levensfase niet meer mee te tellen en dat het allemaal niet zinvol 
meer is. Een plek die een sfeer van “thuis” ademt, waar verzorging aanwezig is, 
tijd en aandacht is voor persoonlijke behoeften, waar de bewoner of het familielid 
zijn of haar verhaal kwijt kan, waar niets moet en veel kan, waar de bewoner 
mede bepaalt wat er met hem of haar gebeurt, is dan van groot belang.  
Bij één van mijn bezoeken raakte ik in gesprek met een vrijwilligster. Vrijwilligers in 
het hospice hebben verschillende achtergronden en motivaties om zich in te 
zetten. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan bleek voor haar van groot 
belang: de medemens te zien als je naaste en iets te betekenen (naaste te 
worden) voor een ander. Net zoals een pasgeboren kind met veel liefde en zorg 
begroet wordt, zo moet men ook hen die in hun laatste levensfase zijn liefdevol 
begeleiden in het leven, dat hun rest. “Wanneer ik hun dankbaarheid ervaar en zie 
hoe zij hun lot verwerken en overwinnen, geeft dat me heel veel. Ik word er op 
mijn beurt door gesterkt en bemoedigd”, zo vertelde ze. 
Ook ik ervaar de omgang met hen die op het punt staan uit dit leven over te gaan 
als een voorrecht. Wanneer mensen komen aan de afsluiting van hun aardse weg, 
dan openen zij zich vaak. En dit wordt bevorderd wanneer hen een liefdevolle 
omgeving geboden wordt.  
Het leven, hun leven is heilig. 
Ondanks het feit dat het hospice zijn oorsprong heeft in het christendom wordt 
niets min of meer opgedrongen als iemand niets van het geloof wil weten.  
Ik heb een enorm respect voor allen die er actief zijn, komen en gaan en goede 
dingen doen. Bewust of onbewust dragen zij het evangelie van ontferming en 
barmhartigheid uit. Het geloof in het leven voor de dood en in het leven na dit 
leven geeft kracht en troost vanwege de zekerheid, dat Jezus Christus is opgestaan 
uit de dood. 
Pastoor H.A.M. de Jong.   
 
 

PAROCHIES ST. PAULUS EN ST. LUDGER GAAN SAMEN BOUWEN  
AAN DE TOEKOMST VAN ÉÉN PAROCHIE  

 

ijdens een bijeenkomst op 9-10-2019 in Lievelde van vrijwilligers van de 
locatieraden en Breed-Pastoraal-Overleg (St. Paulus Parochie) en beheer-

commissies en pastoraatsgroepen (St. Ludger Parochie) maakte pastoor H. de Jong 
bekend dat beide parochiebesturen de intentie hebben uit gesproken om samen te 
gaan. 
 

T 
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De parochies St. Paulus en St. Ludger werken sinds 1 juli 2017 nauw samen. Er is 
één pastoraal team dat actief is voor de zestien geloofsgemeenschappen die beide 
parochies samen tellen. 
 

Ook op bestuurlijk niveau wordt 
er nauw samengewerkt. Er is een 
samenwerkingsovereenkomst 
getekend en er worden steeds 
meer zaken afgestemd. Dit alles 
gebeurt in een hartelijke en collegiale samenwerking ten dienste van de presentie 
van de rooms-katholieke Kerk in de Oost Achterhoek. 
 

Veel te behartigen onderwerpen zijn gelijkluidend en beide besturen hebben met 
onderbezetting te maken. De uitdagingen waarvoor de besturen en het pastorale 
team staan zijn groot. Teruglopende participatie, het behandelen van ingewikkelde 
vraagstukken als kerksluitingen en toegenomen regelgeving op velerlei gebied, 
vragen om een andere benadering en manier van besturen. 
 

De besturen zijn tot de conclusie gekomen dat – ook gelet op de toekomst – de 
krachten op bestuurlijk niveau moeten worden gebundeld. Hierom hebben zij de 
intentie uitgesproken om op termijn een fusie aan te gaan. Het besluit om te 
fuseren naar één parochie voor het oostelijke gedeelte van de Achterhoek, is ter 
kennis gebracht aan de aartsbisschop van Utrecht. 
De komende tijd zal er gewerkt worden aan de voorbereiding van de fusie door 
verschillende in te stellen commissies.  
De verwachting is dat de fusie niet voor 1 januari 2021 gerealiseerd zal zijn. 
 

De komende tijd houden wij u via de gebruikelijke informatiekanalen op de hoogte 
van het verloop van het proces tot samengaan van de parochies St. Paulus en St. 
Ludger. 
Namens de beide parochiebesturen en het pastoraal team: 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 
 

Dit bericht is op vrijdag 11 oktober verspreid via een extra editie van de 
Paulusbrief, geplaatst op de parochiewebsite en onze Facebookpagina en in het 
weekend van 12 en 13 oktober voorgelezen in de vieringen in beide parochies. 
 
 
 

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

30e zondag door het jaar 
 

za 26 okt 19:00 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Dameskoor 

Werkgroep 

zo 27 okt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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zo 27 okt 10:30 Rietmolen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 27 okt 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
di 29 okt 19:00 Neede  Rozenkransgebed 

 

do 31 okt 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong    
Allerheiligen 

 

vr 1 nov 9:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong      
   

31e zondag door het jaar 
 

   
Allerzielen 

 

za 2 nov 17:30 Groenlo Woordviering Werkgroep 
za 2 nov 19:00 Neede  Woordviering 

(Allerzielen) 
Inzameling Voedselbank 
(Eieractie) 

Werkgroep 
 
Zie blz. 9 

za 2 nov 19:30 Rietmolen Woordviering Werkgroep 
za 2 nov 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3 nov 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 3 nov 14:00 Neede  Afsluiting 

vormselweekend 
(voorbereiding) 
Kardinaal Eijk 

do 7 nov 9:00 Groenlo Eucharistieviering  
Hoogfeest H. Willibrord 

Pastoor H. de Jong 

     
   

32e zondag door het jaar 
 

9/10 nov 
 

Neede Geen weekendviering 
 

zo 10 nov 10:30 Rietmolen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

zo 10 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 14 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog      
   

33e zondag door het jaar 
 

16/17 nov 
 

Neede Geen weekendviering 
 

za 16 nov 19:00 Groenlo Vormselviering Kardinaal W. Eijk en 
pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

za 16 nov 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
zo 17 nov 10:30 Rietmolen Woord- en 

Communieviering 
Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

zo 17 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 21 nov 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
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do 21 nov 14:00 Neede Seniorensoos in het 
Achterhuis 

 

     
   

Christus Koning v.h. 
Heelal 

 

zo 24 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering 
(Caeciliaviering) 

Pastor R. den Hartog 

zo 24 nov 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
(Caeciliafeest) 
Dames- en Herenkoor 
2e collect: Nationale 
Jongerencollecte 

Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

zo 24 nov 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 28 nov 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
vr 29 nov 14:30 Neede  Oecumenische 

gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Mw. Ineke Nijland  

     
   

1e zondag v.d. Advent 
 

30 nov/ 
1 dec 

 
Neede Geen weekendviering 

 

zo 1 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering 
(start van het 'Jaar van 
de eucharistie') 
Koor: Laudate Dominum 

Pastor R. den Hartog 
 
Zie blz. 10 

wo 4 dec 
 

Neede Redactievergadering 
Binding (kopij inleveren!) 

 

do 5 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog      
   

2e zondag v.d. Advent 
 

za 7 dec 19:00 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

za 7 dec 19:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
zo 8 dec 9:00 Neede  Eucharistieviering 

Dames- en Herenkoor 
2e collecte: Adventsactie 
Inzameling Voedselbank 

Pastoor H. de Jong 

zo 8 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
ma 9 dec 9:00 Groenlo Eucharistieviering 

Hoogfeest Maria 
Onbevlekte Ontvangenis 

Pastoor H. de Jong 
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wo 11 dec 9:00 Neede  Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
do 12 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong      
   

3e zondag v.d. Advent 
 

14/15 dec 
 

Neede Geen weekendviering 
 

za 14 dec 20:00 Rietmolen Kerstconcert m.m.v. Rita 
en Andreas uit Zillertal-
Tirol 

 

za 14 dec 19:00 Eibergen Woord- en 
Communieviering 

Pastoraal werkster 
C. Roetgerink 

zo 15 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 19 dec 9:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
do 19 dec 14:00 Neede Kerstmiddag 

Seniorensoos in het 
Achterhuis 

Zie blz. 15 

vr 20 dec 14:30 Neede  Oecumenische 
gebedsdienst voor 
ouderen (Grote Kerk) 

Ds. Kees van de 
Beek 

     
   

In de komende 
weken: 

 

   
4e zondag v.d. Advent 

 

za 21 dec 19:30 Neede  Oecumenische 
Kerstzangdienst 
(Grote Kerk) 

Zie blz. 14 

   
Kerstavond  

 

di 24 dec 17:00 Groenlo Woord- en 
Communieviering 

Werkgroep 

di 24 dec 18:30 Eibergen Gezinsviering Werkgroep 
di 24 dec 19:30 Neede  Woord- en 

Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: PCI St. 
Paulus 

em. Pastoraal 
werker S. 
Nagelmaeker 

di 24 dec 18:30 Rietmolen Kindje Wiegen Werkgroep 
di 24 dec 20:30 Rietmolen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
di 24 dec 20:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
di 24 dec 21:00 Eibergen Woord- en 

Communieviering 
Emeritus 

   
1e kerstdag 

 

wo 25 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
wo 25 dec 9:00 Eibergen Eucharistieviering Pastor R. den Hartog 
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wo 25 dec 10:30 Neede  Woord- en 
Communieviering 
Dames- en Herenkoor 
2e collecte: PCI St. 
Paulus 

Werkgroep 

wo 25 dec 10:30 Rietmolen Woord- en 
Communieviering 

em. Pastoraal 
werker S. 
Nagelmaeker 

do 26 dec 9:00 Neede  Eucharistieviering 
Herenkoor 
2e collecte: Kerstactie 
Kerken in Berkelland 

Pastoor H. de Jong 

do 26 dec 10:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong 
 

 

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

NIEUWS UIT DE VERGADERING VAN 10 SEPTEMBER  
 

et parochiebestuur St. Paulus heeft op 10 september vergaderd. Daarbij zijn 
weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht. 

 

Pastorale zaken 
• Ondanks alle goede zorgen staat er een fout in de eerste Nieuwsflits in het 
Vieringenschema. Het aanvangstijdstip van de werkgroepvieringen in Lievelde is 
9:00 uur en geen 10:30 uur. Op de website is de Flyer aangepast. 
• Korenbeleid: meer inzetten op samenwerking van koren en de parochiekoren. Er 
zijn koren die alles willen houden zoals het is (was). De Zanggroep Rekken gaat 
stoppen. 
• Het pastorale team is bezig een programma samen te stellen rond het thema 
“Jaar van de Eucharistie” dat in de advent start. 
 

Bestuur 
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen, zijn voorlopig ook niet te 
verwachten. 
• De Vitaliteitsmeting wordt niet verder uitgewerkt. We werken met wat er is. 
• De parochie als werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) 
hebben voor haar personeel. Is besproken, het Plan van Aanpak wordt ingevuld en 
acties in gang gezet. Het betreft o.a. brandvoorzieningen, nooduitgangen, 
ontruimingsplannen, status gereedschappen, e.d. Er moet het nodige worden 
geïnventariseerd. 
 

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur 
• Op 4 september was het periodieke gezamenlijke overleg tussen het Pastorale 
Team en de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus. 
• Visitatie. Er is een agenda opgesteld voor het bezoek van Kardinaal Eijk, Vicaris 
Pauw en dhr. Zuijdwijk op 26 september. 

H 
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Het bezoek is inmiddels geweest. Naast inhoudelijke punten sprak Kardinaal Eijk 
zijn oprechte dank uit voor al het werk dat in de parochies verzet wordt onder de 
huidige, niet zo gunstige omstandigheden en vooruitzichten. 
 

Financiën 
• De jaarrekening van 2017 is goedgekeurd door het Bisdom. 
• De jaarrekening 2018 is besproken en onder voorbehoud van controle door de 
Kascommissie (in oktober) goedgekeurd. 
• Voorbereiding begroting 2020, deze wordt op de vergadering met de 
Budgethouders besproken op 14 oktober a.s. 
 

Onroerend goed 
Algemeen: De Kerkenvisie van de gemeente(s) zijn nog niet beschikbaar. 
 

Begraafplaatsen 
• Geen bijzonderheden 
 

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 19 oktober 2019.   
 
 

TERUGBLIK OP GRENZLANDTREFFEN 2019  
 

e pastores van Gemeindekreis Vreden, inclusief de beide carmelieten van 
Zwillbrock, samen met de pastores en oud-pastores van St Ludger en St 

Paulus hebben weer hun jaarlijkse ontmoetingsdag beleefd. Deze keer (dinsdag 24 
september) vond dat in de Achterhoek plaats. 
 

We bezochten het parochiegebouw in Rekken waar gastvrouw Bea Bongers met 
koffie en thee klaar stond. Marga Nagelmaeker had kruidkoek gebakken, voor ieder 
een flink stuk. We spraken over het sluitingsproces van de kerk aldaar. Daarna 
bezochten we geitenboer Martin Tuinte in Eibergen. Wat een rust en vredigheid 
straalde dat bedrijf uit! Honderden geiten leveren dagelijks heel wat geitenmelk. 
De omslag van koeien- en varkensbedrijf naar geitenbedrijf is een succes. 
 

In Rekken werd de lunch geserveerd door boerin/ziekenhuispastor Gerrie Slütter: 
Soep met broodjes. Na de maaltijd was er een kringgesprek met de boeren Johan 
Slütter van Rekken, Harrie en Henri Waalderbos uit Zieuwent. Eén van de 
pastoralreferenten van Vreden is zelf deels Bauerin en kon goed meepraten. We 
spraken over de beeldvorming in de media over boeren. Ze worden vaak zo 
negatief neergezet op tv en in de kranten. De problemen die boeren ondervinden 
komen nauwelijks aan bod. Men lijdt daaronder. 
 

Na de prima maaltijd ging het naar ‘het wonder van Neede’ : Het Mariakapelletje 
achter het appartementencomplex De Witte van bakker Ter Hedde z.g. Wat 
bijzonder dat dat zo mooi blijft! 
 

Vervolgens werden we in het Achterhuis bijgepraat over het Inloophuis. Wekelijks 
is daar een diaconale activiteit voor mensen die behoefte hebben aan een veilige 
plek om anderen te ontmoeten. Men biedt een luisterend oor en heeft vanuit 
christelijke motieven aandacht voor de medemens. 
 

D 
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Na Neede kwamen we bij het kerkepadkapelletje van Beltrum aan. Het dameskoor 
van de Mattheuskerk, aangevuld met enkele Beltrumse passanten zong enkele 
Marialiederen en de pastores baden het avondgebed uit de Getijdengebeden. 
Zo kwam een einde aan een geslaagde Grenslandontmoeting 2019. 
Simon Nagelmaeker, emeritus pastoraal werker  
 
 

SINT MAARTEN / EIERACTIE 
 

l een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de Voedselbank. 
Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en wel in het weekend van 9 

en 10 november**. 
We roepen u op, om bij uw bezoek aan een 
van de vieringen, een doosje eieren mee te 
brengen. Achter in de kerk staan daar 
kratjes voor klaar. Mocht het u niet lukken 
om eieren mee te brengen dan vragen wij u 
om een bijdrage in de daarvoor bestemde 
collectebus. Wij kopen voor dat bedrag 
eieren en leveren deze af bij de voedselbank. De voedselbank stelt deze actie zeer 
op prijs omdat er over het algemeen weinig eieren worden aangeboden voor de 
wekelijkse pakketten. Uiteraard zijn ook andere (houdbare) voedingsmiddelen 
welkom. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus 
 
** Omdat er in Neede op 9 of 10 november geen viering is wordt in Neede de 
eieractie gehouden op zondag 2 november  
 
 

FILMAVOND OP 20 NOVEMBER: 
“TESTAMENT VAN EEN MISSIE, SPOREN VAN SPIRITIJNEN” 

  
 

o luidt de titel van de film die de commissie 
Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 20 

november om 19.30 uur in het Achterhuis, 
Borculoseweg 43 in Neede zal vertonen. U bent v.a. 
19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee. Na 
afloop van de film en een korte pauze is er 
gelegenheid in gesprek te gaan met één van de in de 
film acterende paters, pater Harrie Tullemans CSSp, 
en de beide filmmakers: Nelleke Dinnissen en Paul 
van Laere. 
 

Zouden er van de spiritijnse aanwezigheid in Afrika 
en Brazilië nog sporen te vinden zijn? Met deze vraag 
zijn Nelleke Dinnissen en Paul van Laere naar Afrika 
en Brazilië gegaan. Het resultaat was de film: 

A 

Z 
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‘Testament van een missie, sporen van spiritijnen’. Samen met de filmmakers 
keerden ook vier paters van de Congregatie van de H. Geest, Martien van Moorsel, 
Toon Jansen, Bert van Tol en Harrie Tullemans terug naar de plekken waar ze ooit 
geleefd en gewerkt hebben. Indrukwekkende getuigenissen werden gehoord en 
verfilmd. 
Met deze film willen zij tonen dat hun werk wordt voortgezet door de mensen zelf 
in de landen waar zij hebben geleefd. Daarmee ontkracht de film het beeld van 
'missie’ waarbij het zou gaan om zilverpapier sparen, zieltjes winnen en dopen. De 
film toont wat het betekent om de Blijde Boodschap te brengen, waarbij het gaat 
om de heelheid van de mens. De kwetsbare mens staat centraal en met onze 
missie hebben wij hen hun identiteit en hun menswaardigheid proberen terug te 
geven. 
De film geeft stof tot nadenken over wat missie en de Blijde Boodschap in de kern 
zijn. De ‘rode draad' in de film wordt gevormd door drie krachtlijnen in de 
Spiritijnse Leefregel: het gelovig investeren van het leven zelf, het gaan naar de 
mensen van wie de behoeften het grootst zijn, en de inzet voor vrede, 
gerechtigheid en het behoud van de schepping.  
 

‘JAAR VAN DE EUCHARISTIE’ START OP 1 DECEMBER MET EEN 
GEZAMENLIJKE EUCHARISTIEVIERING IN GROENLO 

 

n het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 
december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt tot Christus, Koning van 

het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk 
een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het 
kloppend hart van het geloofsleven’. Als pastoraal team werken wij aan de 
samenstelling van een programma van activiteiten voor dit bijzondere jaar. 
 

We starten op zondag 1 december met een eucharistieviering om 10.30 uur in het 
eucharistisch centrum van onze St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek in 
Groenlo. Op deze zondag is dit de enige viering  in de St. Paulusparochie. 
Kardinaal Eijk spreekt in de brief op de eerste plaats zijn grote dankbaarheid uit 
voor het gegeven dat “in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht velen – 
priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen, onder wie veel vrijwilligers – met 
geloof, liefde en toewijding zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie gevierd 
kan worden.” 
Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het 
meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld 
bestaat. Het valt daarom te betreuren dat veel katholieken daar niet van 
doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucha-
ristievieringen in onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, 
omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen.” Met het doel “om ons 
allen te doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het 
paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en 
verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht een Jaar van de Eucharistie uit,” zo licht 
kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar toe. 

I 
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 “We hopen dat niet alleen praktiserende 
katholieken, de kerkgangers, van de inhoud 
van deze brief kennis zullen nemen en hierdoor 
en door de speciale activiteiten in het Jaar van 
de Eucharistie in hun geloof in dit sacrament 
zullen worden gesterkt. Tevens is het zaak te 
bidden – met name in de voorbeden tijdens de 
vieringen – dat katholieken die de zondagse 

vieringen wellicht zelden of nooit meer bezoeken, de waarde van de Eucharistie 
mogen herontdekken en de draad van de zondagse deelname aan de viering ervan 
weer zullen oppakken. Dit kan ook gebeuren als zij zien hoe overtuigde gelovigen 
de liefde die zij van Christus in de Eucharistie ontvangen, doorgeven in hun liefde 
en aandacht voor medemensen die in nood verkeren of het minder hebben. 
Kortom, we hopen en bidden dat alle katholieken de Eucharistie (weer) als het 
kloppend hart van hun geloofsleven mogen beleven.” 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

De pastorale brief kunt u meenemen vanuit de kerk of downloaden via: 
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2019/06/Pastorale-brief-b.g.v.-
het-Jaar-van-de-Eucharistie.pdf   
 

DE ADVENTSACTIE 2019: “KINDEREN BRENGEN HOOP” 
 

n de vier weken voor Kerstmis, de adventsperiode, vragen wij uw aandacht en 
uw bijdrage voor een project dat ten goede komt aan moeders en jonge 

kinderen.  
Wie moeder wordt / moeder is, weet dat het leven dan wezenlijk verandert. 
Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis 
zichtbaar maar ook toekomst en hoop. Hoop op een betere toekomst voor de 
kleinen en kwetsbaren. Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen 
dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem. 
 
In deze adventsperiode vragen wij uw aandacht voor een project in El Salvador.  
Tijdens de burgeroorlog werd de plaats Guarjila in het noorden van het land, 
volledig verwoest en vluchtten de burgers naar buurland Honduras. Na hun 
terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden ze hun dorp weer op. De 
Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro is toen gestart met het 
opzetten van een gezondheidskliniek met speciale aandacht voor zwangere 
vrouwen, jonge moeders en hun baby’s. Zwangerschap en bevalling vormen een 
gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar 
aanstaande moeders de laatste weken voor de bevalling kunnen verblijven. Hier 
krijgen zij voorlichting over borstvoeding om babysterfte en ondervoeding tegen te 
gaan. Verder zijn er plannen om voorlichting te geven over het opzetten van 
moestuinen om daarmee een gezonder en gevarieerder eetpatroon te 
bewerkstelligen. 

I 
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Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend uitgebreid 
worden. Voor deze uitbreiding is geld nodig. In de adventsperiode vragen wij uw 
financiële bijdrage om deze uitbreiding mogelijk te maken. 
 

Met uw bijdrage in de collecte steunt u het mooie werk van zuster Ana Manganaro 
en werkt u mee aan een hoopvolle toekomst voor baby’s en hun moeders.  
Van harte aanbevolen. 
Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus  
 

DE SPIRITUALITEIT VAN HET WEIHNACHTSORATORIUM VAN 
JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

e Commissie Ontmoeting & Inspiratie belooft u weer een boeiende en 
inspirerende avond. U bent op woensdag 18 december om 19.30 uur van 

harte uitgenodigd in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemel-opnemingkerk te Beltrum. 
Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 

Bach componeerde zijn Weihnachtsoratorium voor de 
liturgische vieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen 
tussen Eerste Kerstdag en Driekoningen rond de 
jaarwisseling van 1734-35. 
Het werk bestaat uit zes delen, zes 'losse' cantates, die 
wij als één geheel moeten beschouwen. Wat hun vorm 
betreft lijken ze erg veel op de Matthäus- en de 
Johannespassion: de tekst uit het evangelie wordt 
becommentarieerd door recitatieven, aria's en koralen. 
De wijze waarop Bach met deze teksten uit de heilige 
Schrift omgaat, is een vorm van Schriftuitleg. Daartoe 
dienen hem de teksten van de aria's en de recitatieven, 
maar de grootste zeggingskracht gaat uit van Bachs 
muziek zelf. Daarin laat hij horen en zien, hoe het 
Woord van God ook aan hem geschiedt. 
 

Onder leiding van Ad de Keyzer, medewerker van het Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen, zullen wij luisterend en overwegend met Bach op weg gaan naar 
Kerstmis.  
 

ARTIKELEN OP PAROCHIEWEBSITE 
 

ok op de parochiewebsite www.stpaulusparochie.nl verschijnen regelmatig 
artikelen die we vanwege het ruimtebeslag niet in Binding plaatsen, maar die 

voor u wel interessant kunnen zijn: 
 Terugblik op de bedevaart naar Israël met Simon Nagelmaeker 
 Terugblik op de Tarcisiusdag (misdienaarsdag) in Utrecht 
 Ook zijn de maandelijkse Paulusbrieven terug te lezen (via menu ‘Media’)   

D 

O 
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PROGRAMMA VAN ONTMOETING & INSPIRATIE 
NOVEMBER T/M DECEMBER 2019  

 

wo 20 nov. 
19.30 uur 

filmavond: Testament van een missie; met nagesprek met een van 
de acterende paters en de filmmakers; in het Achterhuis, 
Borculoseweg 43, in Neede; inloop v.a. 19.15 uur 

wo 18 dec. 
19.30 uur 

Ad de Keyzer over het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de 
kerk in Beltrum; inloop v.a. 19.15 uur 

om alvast te noteren voor 2020 
zo 26 jan. 
15.00 uur 

toneelstuk “Mozes” door Helmert Woudenberg van Toneelgroep 
Jan Vos; Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 
14.30 uur 

di 21 apr. 
19.30 uur 

lezing over Dietrich Bonhoeffer in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te 
Rekken; v.a. 19.15 uur inloop 

 
 

 
 

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

KERSTACTIE: NOG STEEDS NIET OVERBODIG  
 

oen begin september werd aangekondigd dat warenhuis “Hudson’s Bay” in 
Enschede gaat sluiten, verscheen vrijwel meteen een spotprent met de tekst 

“reden: hun vaste klant was ziek”. Volgens retail-experts was er een mismatch 
tussen het assortiment en de doelgroep. 
In allerlei managementboeken kom je de formule “succes = kwaliteit x acceptatie” 
tegen. Niet alleen kwaliteit van het product is bepalend, maar ook of de consument 
er wel behoefte aan heeft en de prijs ervoor wil/kan betalen. 
 

Als kerstpakkettenactie spreken we niet graag over “succes”. Want eigenlijk zou 
een kerstpakkettenactie voor de minima helemaal niet nodig moeten zijn in een 
welvarend land als Nederland! 
Toch is de formule “succes = kwaliteit x acceptatie” voor ons wel herkenbaar. Na 
elke actie (dit jaar alweer de 14e) evalueren we en kijken wat er goed ging en wat 
er beter kan. 
Bij “kwaliteit” denken we uiteraard aan een goed, evenwichtig samengesteld 
pakket, waarbij we ook letten we op het totaalgewicht (bijv. glazen potten 
vermijden) en zorgen voor een stevige doos met handgrepen. 
Bij “acceptatie” gaat het erom of mensen die in aanmerking komen voor een 
pakket zich daarvoor ook aanmelden en daarna het pakket ook daadwerkelijk op 
komen halen. Daarom hebben we drie jaar geleden bijvoorbeeld de brieven die 
worden verstuurd aan cliënten van de Sociale Dienst, de Voedselbank en 
Schuldhulp Op Maat flink vereenvoudigd. Ook versturen we een week van tevoren 
een e-mail of kaartje om de aanmelder te herinneren aan het ophalen van 
zijn/haar pakket. 
 

Helaas merken we dat een deel van onze doelgroep de post niet (tijdig) opent of 
de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Zij worden vaak wel ondersteund door 
bijv. vrijwillige maatjes of professionele hulpverleners, maar zij komen ook niet 

T 
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wekelijks langs. Daardoor krijgen we nog teveel aanvragen nadat de aanmeldings-
periode al is verstreken. 
In oktober organiseren we daarom twee inloopavonden voor hulpverleners 
(vrijwilligers en professionals) om uitleg te geven over onze kerstpakkettenactie en 
ze te vragen om waar nodig hun cliënten te helpen bij het tijdig aanvragen van 
een kerstpakket. 
 

Aan het “succes” van de kerstpakkettenactie 2019 kunt u ook een bijdrage leveren. 
Vanwege de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent op 1 januari 2019 hebben we, 
om een gelijkwaardig pakket te kunnen aanbieden, de waarde van de pakketten 
verhoogd naar € 35,- voor een alleenstaande en € 45,- voor een gezin. 
Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in 
december blij maken.  Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 
t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank! 
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
Gerard Bartels, afgevaardigde RK Kerk Neede 
 

 
 

VOLKSKERSTZANG 2019 
 

e volkskerstzang 2019 is op zaterdagavond 21 december in de Grote Kerk en 
begint om 19.30 uur. Het thema van de volkskerstzang is “Een Kind is ons 

geboren”. 
Het koor “Gospel Drive Gelselaar” o.l.v. Nardy Strijbos-Hilhorst verleent haar 
medewerking met achter de piano Eelco Schuijl. De samenzang wordt begeleid 
door Ab Heuvelink (orgel) en Marjolein Odink (hoorn). 
Collectedoel aan de uitgang is waarschijnlijk voor Dorcas. 
De volkskerstzang wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Neede. 
Komt allen! 
Annie Broekmaat 
 
 
 

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

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

31 augustus € 57,30 MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) 
21 september € 61,20 Pax (Vredeweek)   
 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE 
  

e kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 20 en 
21 september in Neede is gehouden, heeft 555 kilo kleding opgebracht. Sam's 

Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. 

D 
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Met de opbrengst worden projecten gesteund van Cordaid 
Mensen in Nood. 
Wij vragen iedereen vanaf nu uw kleding en dekens te 
bewaren voor Sam's Kledingactie komend voorjaar of in te 
leveren bij een van de depots.  Voor meer info: www.samskledingactie.nl  
 
 

COLLECTES IN DE KOMENDE MAANDEN 
 

24 november: Nationale Jongerencollecte 
Onze jongeren hebben ondersteuning nodig. Het Katholiek Jongerenwerk wil dit 
stimuleren. De jongerenwerkers leggen op landelijk en regionaal niveau contacten, 
organiseren ontmoetingen en stimuleren jongeren zich in te zetten en deel te 
nemen. Helpt u mee het jongerenwerk in stand te houden? 
(IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK te Utrecht o.v.v. Jongerencollecte)  
 

8 december: Bisschoppelijke Adventsactie 
Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen. Slechte 
economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken 
problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit 
jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. 
(IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie ‘s-Gravenhage) 
 

24 en 25 december: PCI 
Kerstmis is het feest van licht en vrede en van aandacht en omzien naar hen, die 
kwetsbaar zijn. De tweede collecte is daarom bestemd voor onze Parochiële Caritas 
Instelling. De PCI geeft financiële en materiële hulp in incidentele gevallen aan 
mensen die in de knel zijn geraakt. De PCI ondersteunt de Voedselbank, 
Vincentiusvereniging en Vluchtelingenhulp en draagt bij aan projecten als  “schuld-
hulp-op-maat” en het Inloophuis.  
(IBAN NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo) 
 

26 december: Kerstpakkettenactie kerken Berkelland 
De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland heeft tot doel om inwoners van de 
gemeente Berkelland, die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie 
verkeren, een levensmiddelenpakket voor de Kerst aan te bieden. De Kerstactie 
bestaat sinds 2006. Vorig jaar ontvingen 447 gezinnen en alleenstaanden een 
kerstpakket van de gezamenlijke kerken in Berkelland. 
(IBAN NL24 RABO 0135 653 347 t.n.v. St. Kerstactie Kerken Berkelland)   
 

UITNODIGING KERSTMIDDAG SENIORENSOOS (19 DEC.) 
  

e werkgroep Seniorensoos organiseert dit jaar de kerstmiddag op donderdag 
19 december van 14.00 uur tot 18.30 in het Achterhuis. 

 

We beginnen deze middag met een dienst die geheel in het teken staat van kerst. 
Verder zorgen u en wij voor een gezellige kerstmiddag onder het genot van een 
hapje en drankje. 
 

D 
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Voor deze middag vragen wij van onze leden een bijdrage van € 12,50 en van niet 
soosleden € 15,- 
Opgave graag voor 14 december bij Willy Klein Nijenhuis, tel. 0545-292177. 
 

We zien u graag op 19 december in het Achterhuis. 
Met vriendelijke groet, Werkgroep Seniorensoos  
 

DRUKKEN BINDING UITBESTEED 
  

ls de termen ‘drukken’, ‘rapen’, ‘vouwen’ en ‘nieten werden gebruikt, dan ging 
het meestal over Binding. Heel wat jaren is Binding in eigen beheer 

vervaardigd. Deze zomer heeft onze digitale stencilmachine echter de geest 
gegeven. Reparatie was niet meer mogelijk en vervanging is in verhouding een 
stuk duurder, zeker gezien de ontwikkelingen binnen de locatie en parochiebreed. 
 

De Septemberbinding hebben we door de locatie Beltrum laten drukken in hun 
eigen drukkerij (’t Achterummeke, in de garage van emeritus pastoor Scholten). 
Dat gaf ons tijd om goed te kijken naar de mogelijkheden voor het uitbesteden van 
het drukken van Binding. Daarbij zijn we uitgekomen bij kerkelijkdrukwerk.nl. We 
kunnen Binding digitaal aanleveren en 3 dagen later wordt de oplage kant en klaar 
afgeleverd in Neede. 

Het locatiesecretariaat hoeft nu alleen nog 
de aantallen per wijk te tellen en in dozen 
klaar te zetten voor de wijkhoofden. 
Voorheen deed het secretariaat ook het 
drukken en rapen en werden door Roel en 
Lieke Konings alle Bindingen gevouwen en 
geniet. 
 

Graag willen we de vrijwilligers 
enorm bedanken die jarenlang dit 
werk hebben gedaan. 
Aan elk nummer werd door hen samen al 
gauw zo’n twintig uur besteed. 
De redactie, 
Gerard Bartels en Thea Wijnands 
  

 

CONCERT VERPLAATST NAAR 1 MAART 
  

este medeparochianen van de H. Caecilia Neede, 
Bij velen van u ligt het nog goed in het geheugen dat u het afgelopen jaar, 

tijdens de eerste zondag van de advent, heeft kunnen genieten van een mooi 
concert van ons Dames- en Herenkoor met de ZoZo Mannen. 
 

Op veler verzoek zijn wij weer bij elkaar geweest om ook dit jaar weer zo'n concert 
te brengen, maar helaas zal dit in december niet doorgaan. Het was 
organisatorisch niet haalbaar om alles naar wens klaar te krijgen.   

A 
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Er is besloten om het concert te verplaatsen naar zondagmorgen 1 maart. Het zal 
dan uiteraard in een andere thema worden uitgevoerd. 
 

Namens de organisatie wensen wij u allen veel gezondheid en vertrouwen in de 
toekomst. Wij hopen u op 1 maart 2020 te mogen begroeten in de H. Caeciliakerk 
bij het 2e concert van het Dames- en Herenkoor met de ZoZo mannen. 
Namens de organisatie, 
Met vriendelijke groet, Fons Kox 
 

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

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

e Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot nadenken aanzet, 

onder het motto ‘elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. 
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De kalender kost € 
7,40 en de opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). 
U kunt de kalender bestellen bij: 
Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede,  0545-291637 
 

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

 
 
 

D 
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WONDER 
 

astor Fransen probeert aan groep 6 het begrip “wonder” uit te leggen. 
”Stel je voor”, zegt hij, “dat iemand uit een twintig meter hoge boom valt, niet 

gewond is en zich geen pijn heeft gedaan. Hoe noem je dat?” 
Thomas antwoordt: “Toeval, meneer”. 
Pastor Fransen: “Je begrijpt me verkeerd. Stel dat die persoon nog eens uit die 
boom valt en wéér niet gewond is. Wat is dat dan?” 
Thomas: “Nou, puur geluk!”  
Pastor: “Nee, dat bedoel ik niet. Stel je eens voor dat hij voor de derde keer uit de 
boom dondert en er weer zonder kleerscheuren van afkomt. Wat is dat dan?” 
Thomas: “Tja, meneer, dat is dan al gewoonte!” 
 

Uit: Gerarduskalender 21-09-2019 
 

██████ ALLERZIELEN: EEN GEDICHT ██████ 
 

 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken in goede gedachten 

ter herinnering. 
Is verwijlen bij een leven 

en stilstaan bij de pieken van vreugde en pijn. 
 

Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat van waarde is 
om niet te vergeten. 

Leven is vanaf de geboorte 
voortdurend afscheid nemen. 

 
Is moeizaam de draden losmaken 

en uit het spinrag van de belevenissen 
loskomen 

en achterlaten 
en niet kunnen vergeten. 

Het risico nemen van de graankorrel 
om vruchten voort te brengen 
loshaken om verder te gaan 

zichzelf verliezen om zich te vinden. 
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven. 

 
Men leert het nooit. 

Auteur: Ward Bruyninckx 

P 
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████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

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  
Carla Roetgerink (pastoraal werker)  
  06 – 2073 9564  pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com  
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 ( welkom@inloophuisneede.nl): 
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in Het Achterhuis 
 

Locatieraad Neede ( locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Fons Kox Es 42-03  0545-286318 
Secretaris Sjaak Ots Höfteweg 24  06-26977730 
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 
 
 
 
 

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

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 
Kerstbinding 04 december 16 – 20 december 
Januaribinding 2020 8 januari 2020 20 – 24 januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



20 – november / december 2019 

 

ONTVANGT U DE MAANDELIJKSE PAULUSBRIEF AL? 
 

p de 1e dag van de maand (m.u.v. augustus) verschijnt de Paulusbrief: een 
elektronische nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt. 

 

Maandelijks krijgt u informatie over allerlei activiteiten binnen de St. Paulus 
parochie. Alle 7 locaties van de parochie kunnen hun berichten, naast het lokale 
parochieblad, op deze manier breed verspreiden. Ook nieuws vanuit het 
parochiebestuur en pastorale team komt u in de Paulusbrief tegen. Regelmatig 
wordt er geschreven over geloven en kerk in het algemeen. 
 

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan (gratis) aan! 
Ga naar www.stpaulusparochie.nl, klik op ‘Media’ en daarna op ‘Nieuwsbrief 
aanmelden’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik in menu ‘Media’ op ‘Archief nieuwsbrieven’ om eerdere edities van de Paulus-
brief te bekijken. 
 

Graag willen we onze redactie uitbreiden. Schrijft u graag, hebt u ideeën en wilt u 
maandelijks een paar uurtjes uw talenten voor de parochie inzetten? Stuurt u dan 
een berichtje naar de redactie (nieuwsbrief@stpaulusparochie.nl). 
Namens de redactie van de Paulusbrief 
Diaken Cor Peters 
 

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 
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