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PAROCHIEBLAD 
 

 

                                                        

Parochie St. Paulus       Locatie H. Caecilia Neede 
        

 49e Jaargang, no. 4.   juli – augustus – september 2011 
 

 
 

 

9–10 juli: 15e Zondag door het jaar 
Jesaja 55, 10-11  Psalm 65  Matteüs 13, 1-23 

 

en Joodse vader ging eens naar de rabbi en 
vertelde hem dat hij vanaf zijn jeugd de 

Eeuwige elke dag met woord en daad diende en 
dat de Allerhoogste van de vroege morgen tot de 
late avond nooit uit zijn gedachten was. En – zo 
zei hij – ik heb er alles aan gedaan om mijn kind 
op de weg van de Enige te brengen. Maar dat is 
mij niet gelukt. Ik ben zo teleurgesteld. Heb ik het 
niet goed gedaan? Wat moet ik doen? 
En de rabbi antwoordde: u moet meer geloof 
hebben! Meer geloof in God, meer geloof in de 
kiem- en groeikracht die God in zijn woord legt, in 
het zaad. Maar ook geloven in je kind. Meer ver-
trouwen hebben in de vruchtbaarheid van de 
bodem. Geloven in Gods initiatief maar ook gelo-
ven in de vruchtbaarheid van mensen. Als gelovi-
gen zeggen we toch dat wij uit Gods hand komen? 
Dan moet Hij ook wel kiem- en groeikracht in ons 
gelegd hebben. En daar mag je best op vertrou-
wen. 
Wij horen dit weekeinde de bekende gelijkenis van 
de zaaier die zaad uitstrooit over de akkers. Maar 
dan wel in een land waar alles er niet zo netjes 
bijligt als bij ons. Een land vol rotsblokken en 
stenen, kleine stukjes grond met weggetjes er 
tussendoor, distels en dorens. 
Wat opvalt is dat de zaaier – God misschien, Jezus 
misschien, een kerkgemeenschap misschien, 
ouders misschien, onderwijsgevenden misschien of 
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wie dan ook – zaait en uitstrooit met gulle hand. Hij weet best dat niet alles kan 
gedijen maar hij strooit met gulle hand in het vertrouwen dat er kiem- en groei-
kracht in het zaad zit, in het vertrouwen dat er ook wel goede bodem is. En zijn 
vertrouwen wordt niet beschaamd: de opbrengst is goed, honderd-, zestig- en 
dertigvoudige vrucht. 
Maar je moet wel zaaien: vrede, gerechtigheid, liefde, vertrouwen, mensen tot 
hun recht van leven laten komen, vrijheid, ruimte van leven geven, je leven 
breken en delen met anderen, voorleven dat hebben niet het belangrijkste is, 
geloven dat ons leven gedragen wordt door de grote hand van het leven, Gods 
hand. 
Het antwoord van de rabbi aan de verontruste vader: meer geloof hebben, meer 
geloof in jezelf en in de kiem- en groeikracht die de Eeuwige erin gelegd heeft en 
dat niet in ons laten verstikken. Of met de korte gelijkenis uit de eerste lezing: 
Gods woord zal op de een of andere manier iets bewerken. Het keert niet leeg tot 
zijn oorsprong terug. 
Theo Escher 
 

 

PASTOORSWISSELING 
 

n alle locaties van de St. Paulusparochie is in het weekend van Pinksteren (11 
en 12 juni) de volgende mededeling van het St. Paulusbestuur voorgelezen: 

 

“Beste medegelovigen, 
 

In de afgelopen week heeft onze bisschop, monseigneur. Eijk, bekend gemaakt 
dat pastoor Boogers onze parochie gaat verlaten. Er is op hem een dringend 
beroep gedaan om per 1 oktober a.s. een nieuwe benoeming te aanvaarden als 
pastoor van de Thomas a Kempis parochie te Zwolle en omstreken. 
 

Tegelijk kunnen wij u melden dat voor onze Paulusparochie, per diezelfde da-
tum, een nieuwe pastoor is benoemd in de persoon van pastoor de Jong. Pastoor 
de Jong is 49 jaar en thans werkzaam in de St. Franciscusparochie te Haaksber-
gen en omstreken. Hij zal zijn intrek nemen in de pastorie van Groenlo. 
 

Als bestuur betreuren wij het vertrek van pastoor Boogers die ons tijdens het 
fusieproces heeft begeleid. We hebben echter begrip voor het feit dat hem, na 
zeven jaar, een nieuwe uitdaging wacht. Met zijn benoeming willen wij hem dan 
ook oprecht feliciteren. 
 

De samenwerking met pastoor de Jong zien wij met vertrouwen tegemoet. De 
naadloze opvolging in de tijd biedt een goede garantie dat de positieve ontwikke-
lingen die in de achterliggende periode in gang zijn gezet kunnen worden gecon-
tinueerd en versterkt. 
 

Over het afscheid van pastoor Boogers en de installatie van de nieuwe pastoor 
zullen wij u nog nader berichten. 

Bestuur St. Paulusparochie.” 

I 
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Naschrift redactie: 
Inmiddels is bekend dat het afscheid van pastoor Boogers plaats zal vinden op 
zondag 11 september om 10.00 uur in de H. Calixuskerk in Groenlo. Hij heeft 
aangegeven dat geen afscheid zal nemen in elke locatie (zoals eerder pastor Ter 
Braak en pastor Juijn). 
De installatieviering van pastoor De Jong is op zondag 2 oktober om 10.00 uur, 
eveneens in de H. Calixtuskerk in Groenlo. Op die beide zondagochtenden is er 
in alle andere locaties géén viering. Nadere berichtgeving volgt in de September-
binding. 
 

 

MIJN VERTREK UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE 
 

oor mij net een zodanige schrik als bij u, toen u en ik te horen kreeg dat de 
bisschop mij een nieuwe benoeming gaf om per 1 oktober 2011 pastoor te 

worden in de Thomas a Kempisparochie, zijnde Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, 
Hasselt, Hattem, Herfte-Wijthmen. Een vraag die velen van u mij deze dagen 
stellen is: ”kunt u dat niet weigeren?” Waarop ik eerlijk kan zeggen: “Nee, er 
ligt een oorzaak aan ten grondslag”. Onze bisschop dient door een onverwachte 
uitval van een aantal pastoors in ons bisdom tot een herschikking te komen. Er 
zijn gewoon weg te weinig pastoors op dit moment om de 49 bestaande parochies 
te kunnen voorzien. Vandaar dat opnieuw een aantal kleine parochies genood-
zaakt zullen worden om een nieuwe samenwerking aan te gaan met een buurt-
parochie.  
Ik heb met veel inzet, enthousiasme en plezier tot nu toe, bijna zeven jaar, 
gewerkt in uw midden. Het is fijn om de Blijde Boodschap te verkondigen in de 
traditie van onze kerk én er eigentijds in te staan. Want de kerk van Jezus 
Christus dat zijn wij samen! Allen maken wij als gedoopten deel uit van het 
lichaam van Christus. Ieder met haar en zijn talent(en), mogelijkheden en inzet 
in kerk en samenleving. Voor mij betekent het ook geroepen te worden tot een 
volgende opdracht in de wijngaard van de Heer. Ik blijf mij nu nog graag voor u 
inzetten tot aan mijn afscheid op zondag 11 september a.s.  
Hartelijke groet, 
Pastoor Hans Boogers 
 

████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 
Wo. 6 juli 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. 
Do. 7 juli  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
Vr. 8 juli 14.00 uur Eucharistieviering waarin een 40-jarig huwelijksjubileum 

wordt gevierd. Het Herenkoor zingt en voorganger is 
pastor H. Boogers. 

 

In onze buurlocaties: 
Di. 5 juli Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Do. 7 juli Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 

V 
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WEEKEND VAN 9 EN 10 JULI: 15e Zondag door het Jaar 

Za. 9 juli  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 10 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 

“Diapason”. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 
  Te gast is een groep Poolse kinderen die op uitnodiging 

van Pax Christi op vakantie zijn bij gastgezinnen in onze 
omgeving. 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 9 juli Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers 
Zo. 10 juli Eibergen 19.00 uur (Meergaarden) Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 12 juli Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 

 

WEEKEND VAN 16 EN 17 JULI: 16e Zondag door het Jaar 

Za. 16 juli  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 17 juli 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-

ganger is pastor H. Boogers. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 16 juli Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen 
Zo. 17 juli Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet 
Di. 19 juli Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 

 
WEEKEND VAN 23 EN 24 JULI: 17e Zondag door het Jaar 

Za. 23 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Zo. 24 juli  Geen viering in onze kerk. 
Vr. 29 juli 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

pastor S. Nagelmaeker. Minder goed ter been? Bel uiter-
lijk donderdag 28 juli mevrouw A. Haarman (0545-
286857) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht. 

  Aansluitend aan deze gebedsdienst: 
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
 

In onze buurlocaties: 
Zo. 24 juli Eibergen 10.00 uur Oecumenische Maatdienst, A. Zoet 
 Rietmolen 11.30 uur Doopviering, H. Boogers 
Di. 26 juli Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 

 

WEEKEND VAN 30 EN 31 JULI: 18e Zondag door het Jaar 

Za. 30 juli  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 31 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 
Wo. 3 aug. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. 
Do. 4 aug.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
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In onze buurlocaties: 
Za. 30 juli 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers 
In Eibergen is er dit weekend géén viering 
Di. 2 aug. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Do. 4 aug. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 

 
WEEKEND VAN 6 EN 7 AUGUSTUS: 19e Zondag door het Jaar 

Dit weekend is er géén viering in onze kerk. 
 

In onze buurlocaties: 
Zo. 7 aug. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
In Rietmolen is er dit weekend géén viering 
Di. 9 aug. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 

 
WEEKEND VAN 13 EN 14 AUGUSTUS: 20e Zondag door het Jaar 

Za. 13 aug.  Geen viering in onze kerk. 

Zo. 14 aug. 11.00 uur Oecumenische Tentdienst op het SEN-feestterrein aan 
de Oranjelaan. Het thema is “Neede, daar zit muziek in”. 
Voorganger is G. Slütter-Peterkamp uit Rekken en diver-
se Needse talenten verlenen hun medewerking aan deze 
dienst. Zie ook het artikel hierover op blz. 18. 

  Vanaf 10.30 uur is er ontvangst met koffie/thee. Er is een 
kindernevendienst. 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 13 aug. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 
 Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 16 aug. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 

 
WEEKEND VAN 20 EN 21 AUGUSTUS: 21e Zondag door het Jaar 

Za. 20 aug. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor H. Boogers. 

Zo. 21 aug.  Geen viering in onze kerk. 
Wo. 24 aug. 20.00 uur Redactievergadering voor de Septemberbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-

secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl. 
Vr. 26 aug. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

mevrouw I. Nijland (PKN). Minder goed ter been? Bel ui-
terlijk donderdag 25 augustus mevrouw A. Haarman 
(0545-286857) en u wordt met auto gehaald en thuisge-
bracht. Aansluitend aan deze gebedsdienst: 

 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
 

In onze buurlocaties: 
Zo. 21 aug. Eibergen 10.00 uur Oecumenische Maatdienst. Ds. J. Struijk 
 Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 23 aug. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 

6 – juli / augustus / september 2011 

WEEKEND VAN 27 EN 28 AUGUSTUS: 22e Zondag door het Jaar 

Za. 27 aug.  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 28 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-

ganger is pastor H. Boogers. Er is een 2e collecte voor de 
MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie). 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 27 aug. Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers 
Zo. 28 aug. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen 
 Eibergen 19.00 uur (Meergaarden) Woord- en Communieviering, M. 

Peters-van Langen 
Di. 30 aug. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 

 
WEEKEND VAN 3 EN 4 SEPTEMBER: 23e Zondag door het Jaar 

Za. 3 sept.  Geen viering in onze kerk. 
Zo. 4 sept. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 
 11.30 uur Doopviering met zang van ons jeugdkoor “De Kerkuil-

tjes”. Voorganger is pastor H. Boogers. 
Wo. 7 sept. 09.30 uur Eucharistieviering met Ziekenzalving en Ziekenzegen 

(naar keuze). Het Dameskoor zingt en voorganger is pas-
tor H. Boogers. Zie ook het artikel op blz. 18. 

Do. 8 sept.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 3 sept. Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
Zo. 4 sept. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
Di. 6 sept. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers 
Do. 8 sept. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN: 

10/11 sept.  Dit weekend is er géén viering in onze kerk. 
Zo. 11 sept.  In de R.K. Calixtuskerk in Groenlo: 
 10.00 uur Eucharistieviering bij gelegenheid van het afscheid van 

pastor H. Boogers. 
Za. 17 sept. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-

ganger is pastor K. Donders. Er is een 2e collecte voor de 
R.K. geestelijke verzorging voor militairen. 

 
 

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

Overleden: 
21-06 Mevrouw J.Th.W. Olminkhof-Geesink, Mr. P.J. Troelstrastraat 2 app. 24, 

93 jaar 
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████ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ████ 
 

 

 

 

 

KAREL DONDERS PRIESTER 
 

astor Karel Donders, één van de teamleden van de St. Paulusparochie, is 
priester. In de kathedrale kerk van St. Catharina te Utrecht heeft zaterdag 

14 mei de wijding plaats gevonden. Onder het zingen van het intredelied door 
een koor uit de Paulusparochie en het grote aantal aanwezigen betrad pastor 
Donders, begeleid door hoofdcelebrant en wijdende bisschop mgr. Eijk en een 
lange stoet van concelebrerende bisschoppen, priesters (onder wie pastoor Hans 
Boogers en emeritus pastoor Theo Escher), diakens en acolieten de nagenoeg 
volle kathedrale kerk. Neomist Donders nam plaats op de eerste rij in de kerk. 
In zijn openingswoord sprak mgr. Eijk van een feestelijke gebeurtenis, niet 
alleen voor het aartsbisdom maar ook voor de St. Paulusparochie. Hij wees op 
het grote gebrek aan priesters en dankte voor de roeping van Karel Donders. 
Nadat Karel Donders openlijk beloofd heeft om het priesterambt in al zijn aspec-
ten op zich te nemen, legt de bisschop hem de handen op; alle aanwezige pries-
ters doen hetzelfde. Na het uitspreken van het wijdingsgebed door de bisschop is 
Karel priester. Hij wordt bekleed met het ambtgewaad en neemt plaats tussen 
zijn collega-priesters. 
In zijn preek gaat mgr. Eijk in op het priesterschap. Iemand wordt niet zo maar 
priester. Niet het hebben van bepaalde talenten of uiterlijkheden bepalen of je 
priester wordt. Priesters worden door God zelf uitverkoren en gekozen. Door de 
wijding geeft God iemand de kracht priester te zijn. En die wijding is voor altijd, 
voor eeuwig.  
 

Door zijn wijding tot priester is de functie van Karel Donders binnen het pasto-
rale team van onze parochie St. Paulus wel veranderd. Hij is nu officieel be-
noemd tot parochievicaris, een nieuwe term voor de oude benaming kapelaan. In 
de praktijk betekent dit dat hij nu ook voorgaat in Eucharistievieringen. Als lid 
van het pastorale team blijft hij verder zijn al op zich genomen taken gewoon 
vervullen. 
 

Zijn eerste plechtige Eucharistieviering heeft de neomist zondag 15 mei opge-
dragen in zijn prachtig in geel–wit versierde parochiekerk van St. Martinus te 
Arnhem. Een goed gevulde kerk zag pastor Donders voorgaan op een manier 
alsof hij al jaren ervaring had. In de preek werd door pastoor Henri ten Have 
(Wageningen) ook ingegaan op het ambt van priester in deze moderne tijd. Als 
priester ben je zowel leraar als volgeling. Leraar voor mensen in het overbrengen 
van geloof, als volgeling van Christus. Als priester mag je jezelf niet centraal 
stellen; het gaat niet om het najagen van resultaat/succes, maar juist om de inzet 
waarmee je werkt binnen de kerk. In het bedienen van de sacramenten druk je 
de verbondenheid uit tussen God en de mensen, met name in het vieren van de 
Eucharistie. 
Aan het eind van de viering kreeg de neomist niet alleen lovende woorden en 
twee unieke cadeaus (een pakket historisch materiaal vanuit de verschillende 
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kerken van de nieuwgevormde Eusebiusparochie in Arnhem en een oud Ro-
maans missaal) uit handen van pastoor Paul Daggenvoorde, maar ook een hart-
verwarmend applaus van alle aanwezigen in de kerk.  
Evenals tijdens de receptie na de wijdingsplechtigheid in Utrecht maakten ook 
nu in de Martinuskerk veel mensen van de gelegenheid gebruik Karel Donders, 
zijn ouders en drie zussen te feliciteren.  
 

Zaterdag 21 mei vierde pastor Donders voor het eerst de Eucharistieviering in 
onze St. Paulusparochie. De Caeciliakerk in de locatie Rietmolen viel deze eer te 
beurt. Ook deze kerk was prachtig geel–wit versierd met bloemen en vaantjes. In 
de redelijk bezette kerk ging Karel voor te midden van zijn teamleden, de regio-
vicaris, de rector van de priesteropleiding en pastoor Guus Hendriks uit Heem-
stede, die de feestpredicatie verzorgde. In zijn zeer persoonlijk getinte preek 
schetste hij hoe hij als leraar/docent (aan de priesteropleiding) en later als pas-
toor/stagebegeleider de neomist had zien groeien in zijn roeping naar het pries-
terambt. Hij dichtte pastor Donders grote kwaliteiten toe: een authentiek per-
soon, iemand die goed kan luisteren, die rust uitstraalt, iemand die mensen nabij 
kan zijn. Hij noemde pastor Donders een goed priester van wie je zonder meer 
mag zeggen dat hij zijn plek gevonden heeft hier in de St. Paulusparochie.  
Na de viering stond muziekvereniging Amicitia op het kerkplein opgesteld, in de 
stralende zon. De neomist, zijn familie en alle aanwezigen genoten van de sere-
nade, die ten gehore werd gebracht. 
In zaal Kuppers werd de hem een receptie aangeboden. Hij nam symbolisch 
plaats tussen de andere leden van het pastorale team van onze St. Paulusparo-
chie. Na het officiële gedeelte met vier sprekers, onder wie pastoor Hans Boogers 
en dhr. Bertil van Lith als vice-voorzitter van de St. Paulusparochie, drukten de 
aanwezige parochianen de neomist de hand. Als geschenk van de St. Pauluspa-
rochie ontving de neomist een Aspergil (een soort wijwaterskwast); van zijn 
team kreeg hij een Lectionarium voor de weekvieringen. 
In zijn dankwoord ging pastor Donders in op de overweldigende belangstelling 
tijdens zijn wijding te Utrecht, zijn Eerste Heilige Mis in Arnhem en ook nu 
weer hier in zijn werkgebied, de St. Paulusparochie. Hij noemde alle aandacht 
rond zijn persoon hartverwarmend en dankte iedereen die bijgedragen heeft aan 
alle festiviteiten rond zijn wijding en Eerste Heilige Mis. Hij sloot af met de 
woorden: “Hier staat een gelukkig mens voor u”. 
André Kempers, lid feestcomité.  
 

 

WOORD VAN DANK AAN HET EINDE VAN MIJN ‘EERSTE MISSENTOUR’ 
 

ierbare parochianen! 
Ruim een maand geleden werd ik door de aartsbisschop van Utrecht tot 

priester gewijd in de kathedraal van Utrecht. Zo vaak had ik al een wijding 
meegemaakt en iedere keer weer vroeg ik mijzelf af: “Zal die dag er ook voor mij 
ooit komen?” en “Hoe zal ik mij dan voelen?”.  
Die gedachten gingen weer door mijn heen in de dagen van mijn 8-daagse stille 
retraite in Sittard. Een retraite vol indrukken, emotie, gebed, rust en dankbaar-

D 
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heid. Dankbaar dat ik, zo vlak voor mijn wijding, in alle rust ben, dat ik zeker 
weet dat dit de goede keuze is en ook dankbaar voor al die mensen die mij door 
hun gebed en enthousiasme steunen.  
 

En dat laatste bleek ook heel bijzonder op de ochtend van zaterdag 14 mei toen 
ik vooraan in de processie de kathedraal binnenkwam en zag dat er mensen op 
de achterste bank van de kerk zaten. Niet omdat dat ze dat misschien in hun 
eigen kerk ook doen, maar omdat de banken ervoor allemaal bezet waren door 
mensen die dit belangrijke moment met mij wilden meevieren.  
Heel bijzonder was ook, dat voor deze gelegenheid een koor was samengesteld 
van heren van de kerkkoren van Eibergen en Groenlo, wiens stemmen de kathe-
draal prachtig hebben gevuld. 
 

Na de viering was er een receptie waar ik veel mensen de hand heb mogen 
schudden en ook mijn eerste priesterlijke zegen ofwel de ‘neomistenzegen’ heb 
mogen geven. 
 

Na deze receptie ben ik met mijn familie naar mijn ouderlijk huis in Arnhem 
gereden, waar ik de volgende dag mijn ‘eerste mis’ zou opdragen in Arnhem, 
samen met de pastores van de parochie en met enkele bevriende collegae. Het 
was heel bijzonder om de mis op te dragen aan een altaar dat je van buiten kent 
als je er jaren acoliet bent geweest. Deze mis was het begin van een hele feeste-
lijke dag.  
 

Na een aantal weken ben ik nu in alle parochiekerken voor het eerst als priester 
voorgegaan in de eucharistie. In de meeste vieringen werd ik op feestelijke wijze 
zeer hartelijk verwelkomd als priester in de geloofsgemeenschap.  
Graag wil ik langs deze weg, u allen heel hartelijk danken voor deze onvergete-
lijke tijd aan het begin van mijn leven en werken als priester. 

Een hartelijke groet van uit tot huis,  

Pastor K. Donders, kapelaan van de parochie St. Paulus 
 

 

GEVOLGEN PASTORAAL LITURGISCH BELEIDSPLAN BISDOM (DEEL 2) 
 

n het vorige artikel (april 2011) informeerden wij u over het pastoraal liturgi-
sche beleidsplan van het bisdom, dat in februari jl. verscheen.  

In de afgelopen tijd is dit plan besproken in het parochiebestuur, in de locatiera-
den, liturgische beraden en werkgroepen Woord- en communievieringen. Ook 
veel parochianen spraken ons aan en gaven hun mening. 
 

Op 31 mei jl. heeft het parochiebestuur St. Paulus een avond georganiseerd voor 
locatieraden, waar is gesproken over de uitwerking van het pastoraal liturgisch 
beleidsplan in onze parochie. Pastoor Boogers heeft hierover een inleiding ge-
houden, waarin hij de belangrijkste punten uiteenzette: 
 

1. Dat in elke parochie zo vaak mogelijk en in zoveel mogelijk kerken eucharis-
tie wordt gevierd, want de viering van de eucharistie is de bron en het hoog-
tepunt van ons geloven en van ons samen kerk zijn. 
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2. De viering van de eucharistie moet elke zondag in ieder geval worden gevierd 
op een vast tijdstip en een vaste plaats. De H. Calixtuskerk is aangewezen als 
eucharistisch centrum: daar wordt elke zondag de eucharistie gevierd. 

3. In de andere zes kerken wordt zo vaak als mogelijk is eucharistie gevierd. Het 
beleidsplan spoort de parochies aan de kerktijden zo aan te passen dat een 
priester op zondag twee keer eucharistie kan vieren. Met twee priesters in 
onze parochie zouden er op zondagmorgen dan vier eucharistievieringen ge-
vierd kunnen worden, waarvan één altijd in Groenlo. 

4. Belangrijke kerkelijke hoogfeesten worden in ieder geval gevierd in het eu-
charistisch centrum. 

5. De vieringen van het Paastriduüm, te weten Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en de Paaswake, vinden in ieder geval plaats in het eucharistisch centrum, de 
H. Calixtuskerk in Groenlo. 

 

Tijdens en na de inleiding van pastoor Boogers was er ruimte voor discussie. 
Zoals verwacht bleek het beleidsplan bij velen zorgen en vragen te hebben opge-
roepen die op deze avond geuit konden worden. Ook werd er nagedacht hoe wij 
de doelstellingen van het beleidsplan zo goed mogelijk vorm gaan geven. 
Veel aanwezigen vonden invoering van een nieuw rooster met gewijzigde kerk-
tijden met ingang van juli te vroeg. De tijd van 11.15 als tweede vieringtijd op 
zondag vond men te laat. Voorgesteld werd 9.30 uur en 11.00 uur en een tweede 
voorstel van 9.00 uur en 10.30 uur kreeg ook steun. Enkele locatieraden hadden 
een duidelijke voorkeur voor de vroege tijd, enkelen voor de late tijd en enkelen 
waren er nog niet uit. 
 

Na de discussie en het peilen van de meningen heeft het team van pastores het 
volgende besloten: 

• De invoering van twee kerktijden op zondag gaat in op 1 januari 2012. 
• Met ingang van 10 juli tot 31 december 2011 wordt in Groenlo elke zondag 
om 10.00 uur een eucharistieviering gehouden. Ook op elke zaterdagavond 
om 17.30 uur is er een eucharistieviering in Groenlo. 

• In de andere kerken wordt zo vaak als mogelijk is eucharistie gevierd op 
zaterdagavond of op zondagmorgen om 10.00 uur. Waar geen eucharistie ge-
vierd kan worden, wordt een Woord- en Communieviering gehouden door de 
pastoraal werkers of door de werkgroep Woord- en Communievieringen. 
Vanwege hun aanstaande vertrek uit Lievelde, kunnen wij geen beroep meer 
doen op de paters Maristen uit Loreto. 

• In de zomervakantie zal er vanwege vakantie van pastores aantal keren geen 
viering zijn, telkens in een andere kerk. 

• Met ingang van juli zullen de vieringen door de week in principe eucharistie-
vieringen zijn. In Eibergen wordt wekelijks op dinsdagmorgen een eucharis-
tieviering gehouden. In Beltrum blijft de wekelijkse viering op dinsdagmor-
gen, waarin ook maandelijks de Werkgroep Woord- en Communievieringen 
voorgaat. Daarnaast wordt sinds Pasen in de Hassinkhof in Beltrum elke 
donderdagmiddag om 16.00 uur een eucharistieviering gehouden, die ook toe-
gankelijk is voor parochianen. In Groenlo worden met ingang van juli eucha-
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ristievieringen gehouden op dinsdag- en woensdagmorgen. In Neede en Riet-
molen wordt zoals gebruikelijk 1x per maand op woensdag respectievelijk op 
donderdag een eucharistieviering gehouden. 

• Het pastoresteam werkt op basis van de bespreking op 31 mei een voorstel uit 
voor wijziging van de kerktijden op zondag. Dit voorstel wordt afgestemd met 
betrokkenen bij de liturgie, zoals koren, kosters en werkgroepen Woord- en 
Communievieringen. Begin september neemt het pastoresteam een definitief 
besluit en maakt dit bekend. 

 

Wij zijn ons ervan bewust, dat de veranderingen ingrijpend zijn, maar ook nodig 
om in de toekomst op goede wijze de eucharistie te kunnen blijven vieren en als 
parochie vitaal te blijven. 
Wij wensen u een goede zomer en een fijne vakantietijd, ver weg of in eigen 
omgeving. 

Uw Pastoresteam 
 

 

DE WANDELSCHOENEN AAN 
 

an het begin van het nieuwe seizoen trekken we (de werkgroep Geloven Nu) 
onze wandelschoenen aan. Al wandelend kom je in gesprek met elkaar over 

zaken die jou en je tochtgenoot kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO 
"De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. 
 

Wanneer : Woensdag 24 augustus 2011 
Vertrekpunt : Matteuskerk te Eibergen  
Tijd : 19.30 uur 
Duur tocht : ± 2 uur 
Meenemen : Goed schoeisel, drinken voor onderweg, een 

zonnig humeur, buurvrouw-man, vriend(in) 
 

Voor de organisatie is het prettig om te weten hoeveel mensen meelopen. 
Meld je vóór 20 augustus aan bij het locatiesecretariaat Groenlo, tel. 0544-
461335 (di-wo-do morgen 9-11 uur), e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl 
 

 

CURSUS ‘VERHALEN OP HET RANDJE’ 
 

ijn dat de mensen met wie God geschiedenis schrijft? Hoe kan dat toch? 
Bereid zijn je kind te offeren, zoals Abraham – de vernietiging van Sodom en 

Gomorra om vermeende homoseksualiteit – list en bedrog met jarenlange heftige  
ruzie tussen de broers Ezau en Jakob – incest en seksueel misbruik zoals het 
verhaal van Juda en Tamar… zijn die verhalen woord van God?  
Wat betekenen die vreemde oude verhalen nu nog? Gaan ze ook over ons?  
 

We lezen elke bijeenkomst zo’n moeilijk Bijbels verhaal, verkennen de betekenis 
ervan en verbinden dat met ons leven nu. Vanuit de joodse leeswijze geeft de 
inleider steeds een toelichting bij het verhaal. Na de pauze kijken we naar 1 of 2 
kunstwerken bij het verhaal. De kunstwerken zijn van schilders als Rembrandt, 
Caravaggio, Rubliev, Chagall, Köder en anderen. Door stil te kijken naar het 
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kunstwerk zien we andere lijnen en verbanden. Ze prikkelen onze verbeelding en 
openen soms een verrassend perspectief. Aan het eind van de bijeenkomst volgt 
een korte toelichting bij schilder en kunstwerk.  
 

Praktische gegevens: 
Aanmelding is mogelijk voor een middaggroep of een avondgroep. Aanmelden bij 
de pastor die de leiding heeft vóór 1 oktober 2011. Het aantal deelnemers per 
groep is maximaal 12. De kosten zijn € 15,- voor 6 bijeenkomsten. 
 

Middaggroep (19.30 - 22.00 uur): 

Plaats: parochiecentrum Eibergen 
Data: maandag 24 okt., 14 nov., 12 dec. 2011, 9 januari, 6 februari, 5 maart 2012 
Leiding: pastor Annette Zoet (annettezoet@gmail.com, tel. 06-271 246 95) 
 

Avondgroep (14.00 – 16.30 uur): 

Plaats: parochiecentrum in Groenlo 
Data: 25 okt., 22 nov., 6 dec. 2011, 10 januari, 7 februari, 6 maart 2012 
Leiding: pastor Marga Peters–van Langen (margapeters@stpaulusparochie.nl, 
tel. 06-29 405 303) 
 

 

BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES IN 2012 
 

a het succes van 3 jaar geleden zal in 2012 van 28 april t/m 5 mei wederom 
een bisdombedevaart naar Lourdes georganiseerd worden. Ook wij in de St. 

Paulus Parochie zijn daarbij ook van harte uitgenodigd om mee te gaan.  
 

Lourdes is een bedevaart plaats voor jong & oud, gezond & ziek. Het is een 
plaats van ontmoeten, een plaats waar het voelt of hemel en aarde elkaar raken. 
Ook wij mogen ons er laten raken door gebed en gezang, door de inzet van vrij-
willigers en misschien wel het belangrijkste door elkaar.  
 

We zullen deze bisdomreis met de TGV maken en in één 
dag naar Lourdes reizen. Pastor Boogers gaat ons rond half 
september verlaten en zal dus helaas niet met ons naar 
Lourdes gaan. Maar onze reis gaat gewoon door en iemand 
van ons pastoraal team zal zijn plaats innemen. Als U nog 
vragen heeft of interesse in deze bedevaart, neem dan contact met mij op. 

Judith Herbers, contactpersoon VNB reizen voor de St. Paulus parochie 

Telefoon: 0545-476502   E-mail: crownbc@orange.nl 
 

 

WEEKENDWACHT 
 

e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van 
vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur. 

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht. 
 

 

 

 

Vrijdag – maandag Pastor Telefoon 

9 – 12 juli K. Donders 06-28302101 

15 – 18 juli M. Peters-van Langen 06-29405303 

N 
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22 – 25 juli H. Boogers 06-81166123  

29 juli – 1 augustus S. Nagelmaeker 06-53553557 

5 – 8 augustus K. Donders 06-28302101 

12 – 15 augustus H. Boogers 06-81166123  

19 – 22 augustus A. Zoet 06-27124695 

26 – 29 augustus M. Peters-van Langen 06-29405303 

2 – 5 september S. Nagelmaeker 06-53553557 

9 – 12 september K. Donders 06-28302101 
 

 

 

 

 

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen. 
 

 
 

 

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

 

 

 

 

\ 

GEVOLGEN LITURGISCH BELEIDSPLAN BISDOM 
 

n het artikel van het pastoresteam op blz. 13 kon u al lezen over veranderin-
gen die op stapel staan als gevolg van het liturgisch beleidsplan 2012 van het 

Bisdom dat begin februari is gepresenteerd. Hieronder willen we graag enkele 
concrete gevolgen van deze veranderingen noemen. 
 

• In Groenlo, het eucharistisch centrum, zal elke zondag een eucharistieviering 
zijn. Dit jaar begint deze viering altijd op 10.00 uur, vanaf 2012 op een nog 
nader vast te stellen tijdstip. 

• In Groenlo was al elke zaterdag om 17.30 uur een viering. Dit is voortaan ook 
altijd een eucharistieviering. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats 
is het niet meer toegestaan om een Woord- en Communieviering te houden 
als in hetzelfde weekend in die kerk ook de eucharistie wordt gevierd. In de 
tweede plaats geeft het beleidsplan aan dat voorgangers (diakens, pastoraal 
werkers en werkgroepen) die dat weekend voorgaan in Woord- en Commu-
nievieringen eerst zelf de eucharistie moeten hebben gevierd en ontvangen. 
Zo wordt de wezenlijke band zichtbaar tussen de eucharistie en de H. Com-
munie die op een later tijdstip buiten de eucharistie wordt uitgereikt. Zonder 
een vroege eucharistieviering is het niet toegestaan om later die zaterdag-
avond in andere locaties Woord- en Communievieringen te houden. 

• Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake (zaterdag en zondag) 
wordt in het eucharistisch centrum de eucharistie gevierd. Dit om het Hoog-
feest van Pasen plechtig en met een groot aantal gelovigen te kunnen vieren. 

• Het beleidsplan staat niet meer toe dat op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
de Paaswake oecumenische vieringen of Woord- en Communievieringen wor-
den gehouden. Wel is in alle locaties het bidden van de Kruisweg op Goede 
Vrijdag toegestaan.  

• In de andere locaties dan het eucharistisch centrum blijven met Pasen de 
kerkdeuren dus gesloten. Als er een priester beschikbaar is die kan voorgaan 
in een andere locatie dan in het eucharistisch centrum, is dat wel toegestaan. 
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Het moge duidelijk zijn dat de locaties zich zorgen maken om deze ontwikkelin-
gen, ook voor de lange termijn. Die zorgen zijn ook geuit op de bijeenkomst op 31 
mei. Nu beschikken we nog over twee priesters en is daarom nog een ruim aan-
bod aan eucharistievieringen mogelijk, zeker vanaf 2012 als een priester zondags 
op twee plaatsen voor zal gaan. Naar verwachting zal er over enkele jaren in 
onze parochie nog maar één priester zijn. Dan zijn de werkgroepen en pastoraal 
werkers weer nodig die nu op een zijspoor terecht dreigen te komen. 
De locatieraad Neede heeft het parochiebestuur van St. Paulus gevraagd om met 
ons pastoresteam mee te denken over een weloverwogen voorstel. 

Gerard Bartels, secretaris 
 

Het liturgisch beleidsplan van het Aartsbisdom, waarin ook veel achtergronden nader 
worden toegelicht, kunt u vinden op www.aartsbisdom.nl. Kies voor ‘Publicaties’ en 
vervolgens voor ‘Pastoraal liturgisch beleidsplan (februari 2011)’. 
 

 

OP WEG NAAR EEN PASTORAATSGROEP 
 

het zou ons niet verwonderen dat ‘pastoraatsgroep’ u wat onbekend in de 
oren klinkt. Voor onze locatie en onze St. Paulusparochie is het nieuw. 

Toch staat het al jaren op het verlanglijstje van het bisdom om pastoraatsgroe-
pen op te richten. De opdracht van de pastoraatsgroep is mede verantwoordelijk 
zijn voor het zichtbaar maken van pastorale zorg in de eigen locatie. 
 

Pastorale zorg (ook wel aangeduid als “geestelijke zorg of verzorging”) is erg 
breed en kan veel vormen aannemen. Denk aan steun tijdens droevige gebeurte-
nissen, gesprekken met mensen die tobben met vragen over leven of geloof, maar 
ook nabijheid tijdens blije momenten: geboorte, huwelijk, etc. Pastorale zorg was 
vooral een taak van ervoor opgeleide “professionals”. 
Om de bedoeling van een pastoraatsgroep beter te kunnen uitleggen is het goed 
om dit in een iets groter historisch perspectief te plaatsen. 
 

Van heel vroeger kennen we de pastoor die, soms geassisteerd door kapelanen, 
de pastorale zorg voor één parochie had. Door het priestertekort werden vanaf 
de 90-er jaren priesters benoemd tot pastoor van meerdere parochies en er 
kwamen pastorale werkers en diakens. Pastores gingen als teams werken voor 
meerdere parochies. De laatste paar jaar fuseerden veel kleinere parochies tot 
grote parochies. Een pastoor in de jaren 70 had de “herderlijke zorg” over bijv. 
3.000 parochianen, terwijl de huidige parochies tot wel 10x zo groot zijn (St. 
Paulus kent bijv. ca. 27.000 parochianen). 
Pastors kennen tegenwoordig hun parochianen niet meer persoonlijk. Het groot-
ste deel van hun tijd gaat op aan vieringen en het begeleiden van werkgroepen 
die taken uitvoeren die vroeger door pastores zelf werden gedaan, bijv. de voor-
bereiding op de 1e H. Communie of het H. Vormsel. De tijd die pastores nog 
hebben voor pastorale zorg aan parochianen en werkgroepen is schaars. 
 

Hier komt de pastoraatsgroep in beeld met de opdracht zoals hierboven beschre-
ven: mede verantwoordelijk zijn voor het zichtbaar te maken van pastorale zorg 
in de eigen locatie. 

H 
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Betekent dit nu dat de vrijwilligers van de pastoraatsgroepen bijvoorbeeld in-
houdelijke gesprekken gaan voeren over de zin van bestaan en geloof met paro-

chianen? Nee. Individueel pastoraat blijft nadrukkelijk de taak en verantwoor-
delijkheid van pastores. Maar omdat pastores tegenwoordig op grotere afstand, 
zowel letterlijk als figuurlijk, zitten van de parochianen is het uiterst belangrijk 
dat er plaatselijk vrijwilligers zijn die de lokale geloofsgemeenschap goed kennen 
en weten wat er speelt. Zij worden als het ware het pastorale gezicht van de 
locatie, met actieve ogen en oren om te signaleren en indien nodig aan pastores 
door te geven. Daarnaast zorgt een pastoraatsgroep voor de uitvoering van de 
werkplannen die voortvloeien uit de beleidsplannen van o.a. de pastores. Ten-
slotte coördineren zij activiteiten van werkgroepen.  
 

Wellicht denkt u nu: “Daar hebben we toch een locatieraad voor?”  
Het Bisdom ziet alle taken van de locatieraad als ‘voorwaardenscheppend’, ofwel 
zorgen dat de middelen beschikbaar zijn voor het goed functioneren van de 
locatie. De pastoraatsgroep richt zich juist op de zorg voor parochianen en werk-
groepen, op het “geestelijk welzijn”. Als er middelen nodig zijn, klopt de pasto-
raatsgroep aan bij de locatieraad. De pastoraatsgroep heeft direct lijnen met het 
pastoresteam. 
We zien hier gelijkenissen met tientallen jaren geleden: het kerkbestuur nam de 
zakelijke kant van de parochie voor haar rekening en de pastorale kant was de 
verantwoordelijkheid van de pastoor. Maar in de loop der tijd zijn steeds meer 
pastorale taken bij het kerkbestuur terecht gekomen. Het kerkbestuur werd 
uitgebreid met de werkvelden diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en 
liturgie. 
 

Eind mei hebben de locatieraden van de St. Paulusparochie uitgebreid gesproken 
over pastoraatsgroepen en de plaats die zij zouden moeten krijgen in de organi-
satie: zelfstandig of deel uitmakend van de locatieraad. 
De meeste locaties gaven hun voorkeur aan voor het laatste. De locatieraad lijkt 
dan sterk op het kerkbestuur van vóór de fusie, toen er naast de ‘zakelijke kant’ 
via de vier werkvelden ook veel pastorale zaken aan bod kwamen. De communi-
catielijnen binnen de locatie blijven kort en de locatieraad blijft een duidelijk 
aanspreekpunt voor de lokale geloofsgemeenschap. 
 

Ook de nadelen hiervan werden die avond door de locatieraden erkend. In een 
vergadering van een “brede” locatieraad komt ook een breed scala aan onder-
werpen aan de orde, met het risico dat de aandacht voor de verschillende onder-
werpen niet goed verdeeld wordt. Ook vraagt het van de locatieraadsleden om 
mee te denken over onderwerpen die buiten het eigen aandachtsveld en interes-
segebied liggen. 
De locatieraden gaan de komende maanden bekijken hoe zij, bijv. door het aan-
passen van hun vergaderstijl, ook voldoende ruimte kunnen bieden aan de on-
derwerpen waarvoor de pastoraatsgroep aandacht vraagt. 
 

Wat betekent dit nu voor de locatie in Neede? 
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In de eerste plaats vinden wij het van minder belang hoe het georganiseerd is 
(brede locatieraad of smalle locatieraad met daarnaast een pastoraatsgroep). 
Veel belangrijker vinden wij dat goed georganiseerd en voor iedereen duidelijk is. 
Daarnaast valt er voorlopig niet zoveel te kiezen. Het voormalige Needse kerk-
bestuur kende al jaren meerdere vacatures en op dit moment is er in Neede voor 
géén van de vier genoemde werkvelden nog een aanspreekpunt. Een zeer zorge-
lijke situatie! Er is gelukkig één vrijwilliger bereid gevonden om werkgroepen te 
begeleiden. Daar zijn wij heel blij mee, maar je kunt niet één persoon tot pasto-
raatsgroep verheffen. 
Wij gaan dus pragmatisch te werk: voorlopig gaan wij aan de slag met een brede 
locatieraad, maken afspraken hoe de overige taken te verdelen en blijven zoeken 
naar mensen die de brede locatieraad willen komen versterken. 
Namens de locatieraad Neede, 

Gerard Bartels en Berry Brockötter 
 

 

UW LOCATIERAAD 
 

Voorzitter (tot 15 sept.) Berry Brockötter Rozenkamp 72 Tel. 0545-292753 
Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 Tel. 0545-296490 
Budgethouder Daniël Mol Vaarwerkweg 4 Tel. 0545-294504 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 Tel. 0545-294044 
 

Zoals u in het vorige artikel al kon lezen zijn wij dringend op zoek naar verster-
king voor de locatieraad. Zeker nu op 15 september Berry Brockötter afscheid 
neemt als voorzitter van de locatieraad. Hij was 9 jaar vice-voorzitter van het 
kerkbestuur en sinds 1 jaar voorzitter van de locatieraad. 
 

Er zijn meer locatieraden in de St. Paulusparochie die vacatures kennen, maar 
Neede spant helaas wel de kroon. Zelfs de kleinste locatie (Rekken) met 500 
parochianen heeft een beter bezette locatieraad dan Neede (met ruim 2200 
parochianen). 
Heeft u (of iemand die u kent) talenten die wij binnen de locatieraad goed kun-
nen gebruiken? Laat het ons weten! 
 
 

 

 

 

 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 17 juli 10.00 uur  D. Konniger en E. Screever 
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur  E. Screever en M. Redeker 
Zondag 28 augustus 10.00 uur  M. Redeker en D. Konniger 
Zaterdag 17 september 19.00 uur  D. Konniger en E. Screever 
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur  M. Redeker en E. Screever 
Zaterdag 22 oktober 19.00 uur  D. Konniger en M. Redeker 
 

Bij deze willen wij Marnix ten Elsen bedanken voor zijn inzet en bewezen dien-
sten. Wij wensen hem veel succes in zijn verdere toekomst. Bedankt! 
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Enkele vrijwillige parochianen gevraagd die als misdienaar wil helpen 

bij een uitvaart. Neem hiervoor contact op met koster Henk Holtkamp. 
 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervan-
ger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 b.g.g. 06-
20994297. 
 

 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

15 mei € 95,50 Roepingenzondag 
12 juni € 163,65 Nederlandse Missionaris  
 

 

SECRETARIAAT BEPERKT OPEN IN JULI EN AUGUSTUS 
 

ok dit jaar is het parochiesecretariaat in de vakantiemaanden juli en augus-
tus alléén op woensdag en vrijdag geopend. 

Vanaf donderdag 1 september gelden weer de normale openingstijden: woensdag 
en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur. 
 

 

VORMSELVIERING 18 JUNI 2011 
 

ijdens de voorbereidingen op het vormsel hebben we in het project zeven 
verhalen gelezen over de vierde koning. De vierde koning is een bijzonder 

mens, op zoek naar Jezus van Nazareth. Maar door alles wat die koning onder-
weg tegenkomt is hij te laat. Steeds helpt hij iemand die het moeilijk heeft en 
steeds komt hij net te laat om Jezus te ontmoeten. 
Op de avonden tijdens de voorbereiding hebben we hier veel over gepraat; over 
of jij die ander zou helpen of niet, over welke keus jij zou maken? 
 

Zo sprak de bisschop W. Eijk tijdens de overweging ook zo mooi 
tegen de vormelingen; Je hebt vele deuren om uit te kiezen. Je 
mag nu zelf meedenken en meebepalen. Je hoeft dat niet in je 
eentje te doen. Je bent immers een deel van een keten waarin 
mensen elkaar vormen en helpen. 

Tijdens de voorbereidingen en tijdens de prachtige vormselviering op 18 juni 
kwam heel duidelijk naar voren dat het vormsel je sterk wil maken om zo met je 
rugzak vol vertrouwen verder te gaan, op pad te gaan en zelf te bepalen welke 
deur je uiteindelijk kiest. 
 

Marloes Oelderink, Marnix ten Elsen, Tess Leuverink, Stef Karnebeek, Noëlle 
Haarman, Esmée Screever, Jennifer Sasse, Sil Screever en Melanie Redeker; van 
harte proficiat met jullie vormsel. 
 

Wij wensen jullie allemaal een rugzak vol kracht, liefde en vertrouwen om zo de 
deur te kunnen vinden die jullie het liefst binnen willen gaan. 
Gefeliciteerd van Marga Peters, Marie-José te Have en AnneMieke te 

Spenke. 
 

O 
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UITGAANSDAG DAMESKOOR 
 

p de langste dag van het jaar zijn we dit jaar op de fiets gestapt. Na een 
gezellig koffie uurtje, zij we om elf uur weg gefietst (het was ondertussen 

droog geworden) voor een mooi tochtje. 
We gingen in drie groepen en hadden onder weg opdrachten. In het Lankheter 
bos hebben we bij het Waterpark onze lunch gebruikt. Velen van het koor waren 
hier nog nooit geweest. Heel mooi!  
Na de middag kwam er een sterke westenwind, dus het was 
trappen om in Neede te komen. In het Gedenkbos was het even 
bijtanken met een hapje en een drankje waren we weer snel 
opgeknapt. 
In het Achterhuis samen even napraten en toen naar het Grand Café voor een 
heerlijk buffet. Een geslaagde dag! 
 

 

TENTDIENST 2011: NEEDE, DAAR ZIT MUZIEK IN 
 

it jaar is er weer een oecumenische tentdienst, en wel op zondag 14 augus-
tus om 11.00 uur. Na drie succesvolle edities ging vorig jaar helaas de 

tentdienst om organisatorische redenen niet door. 
 

Dit jaar is het thema “Neede, daar zit muziek in”. In deze 
dienst, waarin pastor Gerrie Slütter-Peterkamp uit 
Rekken voor zal gaan, staan muziek en zang van eigen 
(lees: Neede) bodem centraal. Medewerking verlenen o.a. 
Benno Schroer en Lisanne Alink. De begeleidingsband 
van Erwin Heinen begeleidt de samenzang en de optre-
dende solisten. Er is kindernevendienst. 

De feesttent aan de Oranjelaan is open vanaf 10.30 uur.  
 

 

7 SEPTEMBER: ZIEKENZALVING OF ZIEKENZEGEN 
 

p woensdag 7 september wordt, in het kader van Nationale Ziekendag, een 
eucharistieviering gehouden. Het is mogelijk om tijdens die viering de 

Ziekenzalving of de Ziekenzegen te ontvangen. 
 

Bij de Ziekenzalving, ook wel bekend als Sacrament der Zieken, wordt u gezalfd 
met Heilige olie waarbij de pastor de volgende woorden uitspreekt: “Moge onze 
Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhar-
tigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonden 
bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”. 
U kunt er ook voor kiezen de Ziekenzegen te ontvangen. De pastor zal een zege-
ningsgebed uitspreken en in gebed aan God vragen om zijn Barmhartigheid te 
betonen. 
 

Wilt u tijdens deze viering graag de Ziekenzalving of Ziekenzegen ontvangen, 
geeft u dit dan tijdig door aan het parochiesecretariaat. 
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10 SEPTEMBER: HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 
 

p zaterdag 10 september is de jaarlijkse Haaksbergse processie naar Keve-
laer. Dit jaar is de 111e keer van de Haaksbergse Processie. 

Pastoor H.A.M. de Jong, Pastoor H. Boogers en Pastor M.J.A. Oortman zullen 
deze bedevaart pastoraal begeleiden, in samenwerking met alle broedermeesters, 
de bestuursleden en de Haaksbergse Harmonie. 

 

We vertrekken al vroeg, want om 09.15 uur zijn we in Kevelaer 
bij het genadebeeld van de ‘Troosteres der Bedroefden'. Het 
jaarthema in 2011 is: ‘Tot hoop geroepen zijn’. We bidden de 
Kruisweg en er is een H. Eucharistieviering in de basiliek met 

medewerking van het zangkoor van de Lourdesparochie uit Haaksbergen. In de 
namiddag is het H. Lof en aan het begin van de avond een lichtprocessie. 
Tussendoor kunt u Kevelaer bezoeken. Er is ruimte voor eigen momenten van 
bezinning; in Kevelaer zijn ook diverse horecagelegenheden en mooie winkels. 
De prijs is, ondanks de stijgende prijzen, gelijk gebleven: € 24,- voor een volwas-
sene en € 10,- voor kinderen tot 14 jaar. Dit bedrag is inclusief busvervoer, 
lampion en de bijdrage aan het heiligdom. 
Het is ook mogelijk om tegen een minimale vergoeding van € 5,- een intentie op 
te geven welke in de bus en in Kevelaer tijdens de eucharistieviering of het lof 
zullen worden genoemd.  

Voor inlichtingen en opgave (t/m 28 augustus 2011) kunt u terecht bij me-
vrouw I. Lansink, Azaleastraat 4, Neede 0545-292097. 
 

 

15 SEPTEMBER: GEZELLIGE SOOSMIDDAG 
 

oor de leden van de seniorensoos wordt dan weer de jaarlijkse soosmiddag 
georganiseerd. Deze middag is op de derde donderdag, 15 september, bij 

“Restaurant ’t Haantje” aan de Borculoseweg. We beginnen om 14.00 uur en het 
duurt tot ongeveer 19.30 uur. 

We hebben een leuk en gezellig programma. Zoals altijd beginnen we 
met koffie of thee met iets lekkers erbij en ter afsluiting gaan we 
samen genieten van een heerlijk diner. 

De prijs van deze middag bedraagt voor soosleden € 35,- en voor niet-soosleden 
€ 37,50. Opgave kan tot 1 september bij Willy Klein Nijenhuis, tel. 0545 292177. 
Werkgroep Seniorensoos. 
 
 

 

██████ VAN DE REDACTIE ███████ 
 

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Septemberbinding 24 augustus 5 – 9 september 
Allerzielenbinding 12 oktober  24 – 28 oktober 
Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 
Januaribinding 2012 4 januari 2012 16 – 20 januari 

 

 

 

 

O 

V 

20 – juli / augustus / september 2011 

 

 

Secretariaat (coördinator: Jan Vroom): 

Borculoseweg 45, 7161 GR  Neede, tel. 0545-291236 
 Openingstijden: Woensdag : 9.30-11.30 uur 
  Donderdag : 9.30-11.30 uur (niet in juli en augustus) 
  Vrijdag : 18.30-19.30 uur 
 

Bankrekeningen (Rabobank): 

Algemeen: 13.56.00.065    Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

Pastoresteam St. Paulusparochie: 

 Hans Boogers Nieuwstad 12 Tel. 06-811 661 23  
 (priester) 7141 BD  Groenlo 
  hansboogers@stpaulusparochie.nl 
 Karel Donders Grotestraat 88a Tel. 06-283 021 01 
 (priester) 7151 BE  Eibergen 
  donders.paulusparochie@gmail.com 
 Simon Nagelmaeker Ververij 4 Tel. 06-535 535 57  
 (pastoraal werker) 7151 KN  Eibergen 
  S.Nagelmaeker@upcmail.nl 
 Marga Peters- Beukenlaan 10 Tel. 06-29405303 
               van Langen 7223 KL  Baak 
 (pastoraal werkster) margapeters@stpaulusparochie.nl 
 Annette Zoet Scholtenhagenweg 42-42 Tel. 06-27124695 
 (pastoraal werkster) 7481 VP  Haaksbergen 
  annettezoet@stpaulusparochie.nl 
   

Centraal secretariaat St. Paulusparochie (Angela Röeling): 

Nieuwstad 12, 7141 BD  Groenlo, tel. 0544-464663 
e-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl 

Bereikbaar:  maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur 
(wegens vakantie gesloten van 4 t/m 18 juli 2011) 

 

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagochtend 9.00 uur en maandag-
ochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie “Nieuws uit de St. 
Paulusparochie” voor de dienstdoende pastor). 
 

Aanleveren artikelen voor Binding: 

Via de brievenbus of per e-mail: binding@parochieneede.nl 
 

De locatie Neede op internet:  Surf naar: www.parochieneede.nl 
 

Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar. 
 

 

 
 

 FAMILIE ________________________________ 
 

  ________________________________________ 
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