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Parochie St. Paulus       Locatie H. Caecilia Neede 
        

 49e Jaargang, no. 5.   september – oktober 2011 
 

 
 

 

VERGEVING IS LEVENSNOODZAKELIJK 
11 september 2011 

24e Zondag door het jaar [A] 

Sir 27,30-28,7  Ps 103  Rom 14,7-9  Mat. 18,21-35 
 

ergeving is niet iets gemakkelijks, niet iets 
dat je er even bij doet. Vergeven vraagt veel 

van een mens: om het te vragen aan een ander, om 
het schenken aan die ander. 
 

Iets wat je is aangedaan door een ander kan zulke 
diepe sporen achterlaten dat het onmogelijk lijkt 
om te vergeven, vooral wanneer er geen tekenen 
van berouw of spijt zijn. Soms is dat herstel ge-
woon niet mogelijk en ook dat moet je dan onder 
ogen zien. Het uitblijven van wraak is dan al heel 
wat. Geen verzoening, geen vergeving, maar 
gelukkig geen neerwaartse spiraalbeweging waar-
door het kwaad voortwoekert en alsmaar meer 
stuk maakt. Want wraak maakt misschien bij de 
ander wonden maar heelt niet je eigen wonden.  
 

Geef ons heden ons dagelijks brood… en vergeef 
ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun 
schuld vergeven, leert ons dat dagelijks gebed. 
We weten dat we als mensen altijd tekort zullen 
schieten tegenover God en tegenover elkaar. 
Hierover nadenkend kunnen we tot het inzicht 
komen dat we zonder vergeving eigenlijk niet 
kunnen bestaan. Vergeving is misschien wel het 
meest kostbare dat we elkaar kunnen schenken, 
het meest waardevolle om bij te dragen aan el-
kaars geluk en levensvreugde. God vraagt van ons 
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dat wij elkaar vergeven zoals Hij dat doet met ons. Als God bereid is om ons te 
vergeven wanneer wij in de fout gaan, dan zullen we ook de bereidheid moeten 
hebben om elkaar te vergeven wanneer we in liefde tekort schieten. 

Marga Peters – van Langen 

Pastoraal werkster 
 

 

UITNODIGING VOOR AFSCHEID VAN PASTOOR HANS BOOGERS 
 

oor mij betekent het geroepen te worden tot een volgende opdracht in de 

wijngaard van de Heer”. 
(Citaat pastoor Hans Boogers in de locatiebladen van de St. Paulusparochie).  

 

Het bestuur van de St. Paulusparochie deelt u mee dat mgr. Eijk, aartsbisschop 
van Utrecht, heeft besloten onze pastoor J.F.M. Boogers te benoemen tot pastoor 
van de Thomas a Kempisparochie in Zwolle en omstreken. De benoeming gaat in 
per 1 oktober 2011. 
 

Het afscheid van pastoor Hans Boogers vindt plaats op zondag 11 september.  
De Eucharistieviering is om 10.00 uur in de RK Calixtuskerk te Groenlo; aan-
sluitend wordt pastoor Boogers een afscheidsreceptie aangeboden in het nabij de 
kerk gelegen City Lido. 
 

U bent van harte uitgenodigd bij het afscheid aanwezig te zijn. 
 

Pastoor Boogers heeft de wens uitgesproken dat de receptie 
voor het grootste deel een informeel karakter zal dragen. 
Als aandenken wordt hem een losbladig (receptie)boek aange-
boden. Tijdens de receptie liggen er kaartjes op de tafels waar-
op u uw naam en/ of wens voor hem kunt schrijven. 
U kunt ook thuis al een A4'tje maken met uw tekst of wens en 
deze tijdens de receptie inleveren in de daarvoor bestemde 
doos. 
Bent u niet op de receptie en wilt u hem toch bedanken/ iets toewensen, dan kan 
dit door een persoonlijk woord te schrijven. Stuur dan uw A4’tje naar de cere-
moniemeester, o.v.v. pastoor Boogers. 
(Adres ceremoniemeester: Ludgerstraat 7, 7141 ZH Groenlo) 
 

Namens het parochiebestuur van de St. Paulusparochie, 

Dhr. B. van Lith, vice voorzitter. 
 
 

Het parochiesecretariaat van onze locatie H. Caecilia Neede heeft sinds enkele 
weken een nieuw telefoonnummer: 

0545-286835 
 

Het oude nummer (0545-291236) komt te vervallen per 1 oktober. Bellers naar 
het oude nummer krijgen tot die datum een bericht dat het secretariaat een 
nieuw nummer heeft. 
  

“V 
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UITNODIGING VOOR INSTALLATIE PASTOOR DE JONG 
 

et ingang van 1 oktober 2011 heeft de St. Paulusparochie een nieuwe 
pastoor: 

H.A.M. de Jong 
 

De plechtige installatieviering van pastoor H. de Jong is op zondag 2 oktober 
2011 in het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie, de RK Calixtus-
kerk aan de Kerkwal te Groenlo. Voorgangers zijn regiovicaris drs. J.G.M. Pauw, 
pastoor H. de Jong zelf en de teamleden van de St. Paulusparochie. Vicaris Pauw 
zal de installatie verrichten van de nieuwe pastoor.  
De viering begint om 10.00 uur. 
 

Na de viering is er een receptie in het nabij de kerk gelegen City Lido. Tijdens 
deze receptie kunt u kennis maken met onze nieuwe pastoor. 
 

Het bestuur, het team en de parochianen zijn verheugd over de benoeming van 
pastoor H. de Jong en heten hem van harte welkom in de St. Paulusparochie. 
 

U bent van harte uitgenodigd de viering en de receptie bij te wonen. 
 

Namens het bestuur van de St. Paulusparochie, 

dhr. B. van Lith, vice voorzitter 
 

Vanaf 1 oktober is het adres van de pastoor : Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo. 

E-mailadres vanaf 1 oktober : pastoordejong@stpaulusparochie.nl 
 
 
 

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

De R.K. Calixtuskerk in Groenlo is door het Bisdom aangewezen als Liturgisch 
Centrum. Dat betekent dat hier elke zondag de Eucharistie wordt gevierd (om 
10.00 uur). Er is in Groenlo ook elke zaterdagavond een Eucharistieviering (om 
17.30 uur). 
 

WEEKEND VAN 10 EN 11 SEPTEMBER: 24e Zondag door het Jaar 

  Dit weekend is er geen viering in onze eigen kerk. 

Zo. 11 sept. 10.00 uur Gezamenlijke viering in de R.K. Calixtuskerk in Groenlo: 
  Eucharistieviering bij gelegenheid van het afscheid van 

pastor H. Boogers. 
  Na deze viering is er in City Lido een receptie waarin op 

informele wijze afscheid genomen kan worden van pastor 

Boogers. 
Do. 15 sept. 14.00 uur Gezellige middag van de Seniorensoos bij restaurant ’t 

Haantje aan de Borculoseweg. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 9 sept. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 13 sept. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 

M 
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WEEKEND VAN 17 EN 18 SEPTEMBER: 25e Zondag door het Jaar 

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. 

 

In onze buurlocaties: 
Za. 17 sept. Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v.Langen 
Zo. 18 sept. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering (Mattheusviering), M. 

Peters-van Langen 
Di. 20 sept. Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
 

WEEKEND VAN 24 EN 25 SEPTEMBER: 26e Zondag door het Jaar 

Zo. 25 sept. 10.00 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische Dienst met als thema “Elk mens een veilig 

bestaan”. Dit is het thema van de Vredesweek. 
  Het koor Diapason zingt en voorgangers zijn ds. H. 

Lieftink-Buijs en pastor A. Zoet. 
  Er is kindernevendienst. Bij de uitgang wordt er gecollec-

teerd voor IKV - Pax Christi en na de dienst is er koffie-
drinken in gebouw Diekgraven. 

Vr. 30 sept. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

L. van der Meer. Minder goed ter been? Bel uiterlijk don-
derdag 29 september de heer L. van der Meer (0545-
840065) 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: 
Za. 24 sept. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v.Langen 
Zo. 25 sept. Eibergen 10.00 uur Oecumenische Dienst, ds. J. Struijk 
Zo. 25 sept. Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
  12.00 uur Doopviering, K. Donders 
Di. 27 sept. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 

WEEKEND VAN 1 EN 2 OKTOBER: 27e Zondag door het Jaar 

Za. 1 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een 2e 
collecte b.g.v. Wereldmissiedag van de Kinderen. 

Zo. 2 okt.  In de R.K. Calixtuskerk in Groenlo: 
 10.00 uur Installatieviering van pastoor H. de Jong. Voorgangers 

zijn vicaris Pauw, pastoor H. de Jong en de overige leden 
van het pastorale team van de St. Paulusparochie. 

  Na deze viering is er in City Lido een receptie waarin 

kennis gemaakt kan worden met pastoor H. de Jong en 

zijn huisgenote mevrouw J. Heemink. 
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Di. 4 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Wo. 5 okt. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
Do. 6 okt.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 1 okt. Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 4 okt. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Do. 6 okt. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 

WEEKEND VAN 8 EN 9 OKTOBER: 28e Zondag door het Jaar 

Za. 8 okt. 19.00 uur Eucharistieviering (Gezinsviering) met zang van ons 
jeugdkoor “De Kerkuiltjes”. Voorganger is pastoor H. de 
Jong. 

Di. 11 okt. 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger 
is pastor S. Nagelmaeker. 

Wo. 12 okt. 20.00 uur Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-

secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 8 okt. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v.Langen 
 Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker 
Di. 11 okt. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
Di. 11 okt. Rietmolen 19.30 uur Mariaviering, K. Donders 
 

WEEKEND VAN 15 EN 16 OKTOBER: 29e Zondag door het Jaar 

Zo. 16 okt. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Di. 18 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Do. 20 okt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 15 okt. Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Zo. 16 okt. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, K, Donders 
Di. 18 okt. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
 

WEEKEND VAN 22 EN 23 OKTOBER: 30e Zondag door het Jaar 

Za. 22 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is pastor K. Donders. 

  Er is een 2e collecte b.g.v. Wereldmissiedag. 
Di. 25 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Vr. 28 okt. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. De voorgan-

ger is nog niet bekend. Minder goed ter been? Bel uiter-
lijk donderdag 29 september de heer L. van der Meer 
(0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisge-
bracht. 
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  Aansluitend aan deze gebedsdienst: 
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
 

In onze buurlocaties: 
Za. 22 okt. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. de Jong 
Zo. 23 okt. Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Zoet 
 Eibergen 19.00 uur (Meergaarden) Oecumenische dienst, H. de Jong 
Di. 25 okt. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, K. Donders 
 
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN: 

Za. 29 okt. Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voor-
ganger is pastor M. Peters-van Langen. 

Di. 1 nov.  Allerheiligen 

  Gezamenlijke viering in de R.K. Kerk in Rietmolen: 
 19.30 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. 

Wo. 2 nov.  Allerzielen 
 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor en 

medewerking van de Werkgroep Avondwake en Uitvaart. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 3 nov.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 
 

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

Overleden: 
01-07 Sandra Meijer, Scheringstraat 4, 22 jaar 
06-07 Mevr. H.M. ter Woerds-Bolster, Meijersweg 12, 85 jaar 
05-08 Mevr. M.G.J. te Lintelo-Walterbos, Mr. P.J. Troelstrastraat 22, 90 jaar 
15-08 Mevr. B.M.J. Kraaijenvanger-Wubbels, Borculoseweg 96, 76 jaar 
17-08 Dhr. H.L.F. Janssen, Caecilienkamp 30, 81 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 
Fam. O. Hefti, Rutgerinkdijk 5 naar Es 35A 
Fam. H. Holtkamp, H. Dunantweg 82 naar Lage Blik 15 
 

Vertrokken: 
Fam. B.G.W. ten Brinke, Beatrixstraat 27 naar Haaksbergen 
 
 
 

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

 

 

 

 

NIEUWE SECRETARIS PAROCHIEBESTUUR 
 

et bestuur van de St. Paulusparochie is inmiddels weer op volle sterkte. Na 
een periode zonder secretaris heeft Ben Spekschoor uit Eibergen deze 

functie op zich genomen. Hij stelt zich graag zelf aan u voor: 

H 
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“Ik ben geboren in Groenlo in 1953, opgegroeid in Borculo en na ons trouwen 
zijn we in Lichtenvoorde gaan wonen. Qua afstand een perfecte plek voor mijn 
werk bij de Grolsche Bierbrouwerij in Groenlo. 
In 1989 zijn we verhuisd naar Eibergen. Naast mijn werk ben ik ook altijd lid 
van de bedrijfsbrandweer Grolsch en vrijwillige brandweer Lichtenvoorde en 
Eibergen geweest. 
Door de gemeentelijke herindeling in Berkelland in 2005 van baan veranderd en 
vanaf dat moment beroepsmatig brandweerman en sinds 2011 in regionale 
dienst bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland in Apeldoorn. 
Naast mijn werk en de brandweer ben ik sinds enkele jaren lid van de parochie-
raad en later locatieraad van Eibergen. 
Overeenkomstig mijn dagelijkse werk bij de brandweer, waar je voor meerdere 
brandweerposten taken doet, zie ik dit ook terug in de organisatie en werkwijze 
bij het Paulusbestuur en het lijkt me een uitdaging om daar mijn steentje aan bij 
te mogen dragen.” 
 

 

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 
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. 
 

Avondgroep (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) 
 

Middaggroep (14.00 – 16.30 uur): Plaats: parochiecentrum Groenlo 
Data: 25 okt., 15 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). 
 

 

 

Z 
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DINSDAG 8 NOVEMBER: DAG VAN HET LICHT 
 

ouwen is nog een beladen onderwerp. Buiten de familiekring is het een 
moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt echter door te gaan. 

Mensen met een verlies zoeken naar een nieuwe balans. Een gesprek met lotge-
noten kan hierbij helpen. 

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woon-
plaats of streek, recent of al langere tijd geleden, bent u 
van harte welkom op de “Dag van het licht” op dinsdag 8 
november 2011 in “De Molenberg” in Groenlo. 
Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep ''Om-
gaan met verlies''. 
Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten 
die ook een verlies hebben gehad. Er samen over te praten 
kan helpen jouw verlies dragelijker te maken. Op deze dag 
kun je je veilig voelen, blijft alles binnenskamers en wordt 

er verder niet over gepraat. De gevoelens welke worden uitgesproken worden 
heel serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan. 
Als gastspreker is uitgenodigd Xandra Wolterink, uitvaartverzorgster GUV. 
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij 

mevr. W. Klein Nijenhuis, tel. 0545-292177 
 

 

 

 

AANBOD PASTORALE SCHOOL 2011-2012 
 

Cursus uitvaartvieringen door parochianen 

Op 20 mei jl. werden in onze parochie zeven mensen gepresenteerd die zelfstan-
dig voorgaan in uitvaartvieringen. De meesten van hen hebben zijn inmiddels 
voorgegaan in een uitvaartviering. Zij hebben dat op goede wijze gedaan en de 
families van overledenen waren positief over de viering. Wij zijn blij met deze 
groep mensen die zich geroepen voelen om families die een dierbare hebben 
verloren bij te staan bij het afscheid nemen. 
Graag willen wij deze groep mensen uitbreiden. Als u zich aangetrokken voelt 
tot deze belangrijke, soms zware maar ook dankbare taak en bereid bent om 
hiervoor toegerust te worden, dan kunt u contact opnemen met pastoraal werker 
Annet Zoet, e-mail annettezoet@stpaulusparochie.nl, telefoon 06-27124695. 
 
 

Binnenkort start in Doetinchem een cursus uitvaartvieringen door parochianen 
Docenten: Marijke Besteman en Theo Bruens 
Kosten: € 95,- en een cursusboek (€ 11,75, te bestellen via docenten) 
Data en tijd: dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur; 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 1/11, 
8/11, 15/11, 22/11, 29/11 
Locatie: Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem 
Onderwerpen: het voeren van een pastoraal gesprek (2x), liturgie en de beteke-
nis van rituelen, orde van de liturgie (3x) en het maken van een overwe-
ging/teksten ten behoeve van avondwake /uitvaart (3x). 

R 
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Cursus Geloof in beeld – 4 avonden over de centrale thema’s uit de christelijke 

iconografie, aansluitend bij het kerkelijk jaar. 

Docent: Mgr. Drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht 
Kosten: € 30,- voor de gehele cursus; € 7,50 per avond. 
Tijd: donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur. 
Locatie: Kerkelijk centrum De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. 
27 oktober:  Christus en de heilige Drie-eenheid 
1 december: Gods menswording (Advent en Kerstmis) 
29 maart: Passio en Verheerlijking (Lijden en Pasen) 
31 mei: Maria, de Moeder Gods 
 

Cursus Het maken van een overweging t.b.v. avondwake of uitvaart 
Vier middagen nascholing en ondersteuning voor mensen die reeds een volledige 
uitvaartcursus hebben gevolgd. 
Tijd en data: dinsdagmiddag 13.30 – 16.00 uur – 1/11, 15/11, 22/11 en 29/11 
Docenten: Marijke Besteman en Theo Bruens. 
Kosten: € 25,- exclusief cursusboek (€ 11,75, te bestellen via docenten) 
Locatie: Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem. 
 

Uitgebreidere informatie over deze cursussen en opgave bij ondergetekende. 

Annet Zoet, pastoraal werker St. Paulusparochie 
e-mail: annettezoet@stpaulusparochie.nl, telefoon: 06-27124695 
 

 

 

 

’S AVONDS VOOR HET SLAPEN GAAN.. 
Project K.I.P (Kerk In Platteland), aflevering 6 

 

e laatste tijd gebeuren er vreemde zaken op boeren-erven. Mensen, gewa-
pend met digitale camera’s, sluipen op stiekeme wijze, gedekt door de 

duisternis, boerenstallen in. Men maakt foto’s en publiceert zogenaamde mis-
standen. (Ik verwijs naar de website waarop de filmpjes te zien zijn. De link is: 
www.achtergeslotendeuren.org) 
De boer die we vanavond bezoeken is laaiend. Wie een stok wil vinden om men-
sen te slaan, die vindt die altijd wel. Het nieuws is nog vers van de pers. De boer 
is duidelijk van slag. 
Hoe halen ze het in hun hoofd om ons zo een hak te zetten? We hebben het al 

moeilijk genoeg met alle regelgeving en toegenomen slechte berichten voor agrari-

ërs. Weet men dan niet dat het onze boterham is, ons bestaan? Weet men dan niet 

dat het boerenwerk ons ‘alles’ is? Eén verkeerd bericht kan ons al zo veel schade 

berokkenen. Dat zag je laatst toch ook weer met de komkommerteelt.  

We moeten hard werken. Daar vinden we niets mis mee. Daar hoor je ons niet 

over klagen. Maar.. laten de journalisten toch eens redelijk zijn. Overal gebeurt 

wel eens iets. Het zijn levende dieren, kom op zeg! Die kunnen ziek worden, die 

kunnen sterven. Dat kunnen we niet altijd voorkomen. Men moest eens weten 

hoeveel hart we voor onze dieren hebben. Elke avond ga ik, net als veel collega’s 

doen, de stal door vóór het slapen gaan. Mijn dieren zijn als mijn kinderen!  
 

D 
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De boer is geïnteresseerd in de maatschappij. Hij wil weten hoe de hazen lopen 
in de samenleving. Je moet niet alleen maar oog hebben voor je eigen bedrijf, 
vindt hij. Er is zoveel meer. Zijn vrouw ondersteunt hem in zijn betoog. In hun 
woorden klinken bezorgdheid, boosheid en teleurstelling in de huidige maat-
schappij. 
Na het boerenbestaan komt een ander onderwerp ter tafel. Ook daarin klinken 
emoties door. De boer en zijn vrouw zijn geïnteresseerd in het kerkelijk leven. 
Ook daar constateren zij allerlei onrust. Er verandert zo veel in de kerk. Het 
priestergebrek, het wegblijven van zoveel jonge mensen. De consequenties van 
het nieuwe liturgische beleid baren hen zorgen. Tevens constateren zij dat je er 
zo weinig tegen kunt beginnen. Aan alle kanten voelen zij dat de samenleving én 
de kerk hen en vele anderen in de tang neemt. Het zit hen enorm dwars dat alles 
zo gaat. De kerk is hen heilig, maar deze ontwikkelingen doen hun betrokken-
heid bij de kerk geen goed.  
 

De tijd vliegt om. Voor we het wisten was het al hoog tijd om op huis aan te 
gaan. Jack moet nog een heel eind terug. We nemen hartelijk afscheid en beloven 
nog eens terug te komen. De K.I.P.-gesprekken lopen lekker. Gelukkig maar. 
Het is fijn als mensen serieus genomen worden in hun gevoelens en gedachten. 
Met een vriendelijke groet, 

Simon Nagelmaeker.  
 

Dan nog dit:  

We zoeken voor het K.I.P.-project nog enkele mensen met kennis in de agrari-
sche wereld. Mensen die eens per drie maanden willen nadenken over hetgeen 
aan de orde komt tijdens de gesprekken met boeren(gezinnen). Graag melden 
bij: S.Nagelmaeker@upcmail.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 september K. Donders 06-28302101 

16 – 19 september M. Peters-van Langen 06-29405303 

23 – 26 september A. Zoet 06-27124695 

30 sept. – 3 oktober S. Nagelmaeker 06-53553557 

7 – 10 oktober H. de Jong 06-12379793 

14 – 17 oktober K. Donders 06-28302101 

21 – 24 oktober H. de Jong 06-12379793 

28 – 31 oktober M. Peters-van Langen 06-29405303 

4 – 7 oktober K. Donders 06-28302101 
 

 

 

 

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

D 



 11 – september / oktober 2011 

 

██████ NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD  ██████ 
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• Deze zomer kwamen tijdens een hevige stortbui op zondagmorgen de drup-
pels ook in de kerk naar beneden. Door de Monumentenwacht (die jaarlijks 
de bouwkundige staat van de kerk en pastorie inspecteert) was al gesigna-
leerd dat er dakpannen gebroken en verschoven waren. Met behulp van een 
hoogwerker en ladders hebben Frans Orriëns en Tonnie Bolster eind augus-
tus het gehele dak van de kerk en pastorie gecontroleerd, gebroken dakpan-
nen vervangen, mos verwijderd en op diverse plaatsen ladderhaken gemon-
teerd voor de periodieke inspecties door de Monumentenwacht. 

• Per eind juli heeft pastor Duijn de pastorie definitief verlaten. Via make-
laarskantoor Scheers & Roes wordt gezocht naar een zakelijke huurder voor 
de pastorie (als kantoor- of praktijkruimte). 

• Op vrijdag 16 september organiseert de locatieraad voor de vrijwilligers die 
tijdens de bouw van het Achterhuis hebben meegeholpen een bedankavond. 
De persoonlijke uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels bezorgd. 

• De netwerkbekabeling die bij de bouw al was aangelegd is afgemonteerd. In 
het Achterhuis is nu ook internet beschikbaar en in de Grote Zaal is door het 
Herenkoor een TV geplaatst om na de koorrepetities voetbal te kijken. 

• Zoals in de vorige Binding al is gemeld legt onze voorzitter Berry Brockötter 
op 15 september zijn functie neer. We hebben de heer G. ten Voorde bereid 
gevonden om (voorlopig voor een half jaar) lid te worden van de locatieraad. 
Naar verdere versterkingen wordt nog gezocht. 

 

 

CONTACTGEGEVENS LOCATIERAAD 
 

Voorzitter vacant 
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 
Lid Gerhard ten Voorde Ruwenhof 3 Tel. 0545-293810 
 
 

 

 

 

 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

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 
Zondag 6 november 10.00 uur E. Screever en D. Konniger 
Zaterdag 19 november 19.00 uur M. Redeker en E. Screever 
 

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. 
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OPROEP !!! 

Enkele vrijwillige parochianen gevraagd die als misdienaar wil helpen 

bij een uitvaart. Neem hiervoor contact op met onze koster Henk Holt-

kamp tel. 0545-294641 b.g.g. 06-20994297. 
 
 

 

 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

25 juni € 31,75 St. Pieterspenning 
 

 

IN MEMORIAM 
 

p 15 augustus is ons koorlid Dinie Kraayenvanger plotseling overleden. 
Bijna veertig jaar was ze een actief lid van ons dameskoor. Vele 

jaren was ze voorzitster en dat heeft ze met veel liefde gedaan. 
 

Maandag 22 augustus hebben we, samen met het herenkoor, bij haar 
uitvaart gezongen en daarna begeleid naar het Crematorium. 
Dinie rust zacht. 

Bestuur en leden van het Dameskoor. 
 

 
 

7/8 OKTOBER: SAM’S KLEDINGACTIE 
 

oe mee met de kledinginzamelactie in Neede op 7 en 8 oktober voor het 
goede doel! 

 

Op 7 en 8 oktober 2011 vindt in Neede de jaarlijkse kledinginzamelactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog 
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afge-
ven bij Het Achterhuis (R.K. Kerk, Borculoseweg):  

• vrijdagavond van 19.30 tot 20.30 uur 
• zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur 
 

N.B.: Er is bij Garage Herwers (Haaksbergseweg) 
geen inzameling! 
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060. 
 

 

17-25 SEPTEMBER: MINISTERIE VAN VREDE 
 

it jaar staat de Vredesweek (van 17 t/m 25 september) in het teken van het 
Ministerie van Vrede. 

Het Ministerie van Vrede is een nieuwe aanpak voor de 
Vredesweek. Met het Ministerie van Vrede worden zoveel 
mogelijk mensen in Nederland betrokken bij vraagstukken 
van vrede & veiligheid in de wereld. Met een Minister en 
een Staatsecretaris, met Ambassadeurs door het hele land, 

O 

D 

D 



 13 – september / oktober 2011 

een Vredesbegroting en de ‘Vredesbelasting’ komen bestaande en nieuwe vredes-
initiatieven in de spotlights. 
 

Het Ministerie van Vrede zal voor één week zichtbaar zijn in Den Haag. Het 
Ministerie wordt gelanceerd op de vrijdag voor de Vredesweek met een perscon-
ferentie in Nieuwspoort. Er is een ambassadeursreceptie voor afgevaardigden 
van de lokale Ambassades, zodat het Ministerie het lokale vredeswerk in de 
spotlight zet. Aan het einde van de Vredesweek zullen de Minister van Vrede en 
Staatssecretaris van Vrede de Vredesbegroting presenteren aan vertegenwoordi-
gers van het Nederlandse parlement. 
 

Het thema voor de Vredesweek 2011 is “Elk mens een veilig bestaan”. Immers, 
ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, ver weg en dicht 
bij. Misschien een vanzelfsprekendheid, maar helaas niet altijd werkelijkheid. 
Want wat betekent het als je in Congo niet veilig naar de markt kunt voor je 
boodschappen? Wat betekent het om in Syrië te wonen en nooit te weten wan-
neer de veiligheidsdienst voor je deur staat? Ook in Nederland heeft iedereen 
recht op een menswaardige behandeling. 
Voor meer informatie: www.ikvpaxchristi.nl/vredesweek_start.htm  
 

 

VIETNAM CENTRAAL IN MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2011 
 

ereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met 
zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke 

gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat overi-
gens nog wel bescheiden te noemen.  
Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het 
moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van 
godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten. 
 

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwer-
kelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwik-
keling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken gebouwd. Er zijn 
veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrij-
willigers zijn als catechist actief. Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn 
religieuzen en priesters actief. Zo werken ze onder de minderheden in de bergen. 
Opvang van aidswezen behoort ook tot hun taken.  
 

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is de kloof tussen arm en 
rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden 
heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van 
Azië.  
Steun de katholieke geloofsgemeenschap in 
Vietnam en geef aan de collecte op Missiezon-
dag 23 oktober of stort uw bijdrage op giro 
1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
Voor meer informatie: www.missio.nl  
 
 
 

W 
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KAREL DONDERS KRIJGT KELK OVERLEDEN HEEROOM 
 

n de juli-editie van ‘Op Weg’, het informatieblad voor katholiek Apeldoorn 
van de Emmaüsparochie, schrijft pastoor Zemann over de kelk van pastoor 

Donders. Deze hoorde tot de inventaris van de Hubertuskerk, die enkele jaren 
geleden werd gesloten. Pastoor Zemann: “Een aantal religieuze voorwerpen 
zullen een plek krijgen in het stiltecentrum dat onderdeel zal worden van de 
nieuwbouw op het voormalige Hubertusterrein. Ook de kelk van de vroegere 
pastoor Donders heeft een plek gekregen, en wel in de kluis van de Mariakerk. 
Er staan daar meerdere kelken en ook deze hebben we regelmatig gebruikt 
tijdens eucharistievieringen. Een tijd geleden kregen mijn ouders in Beltrum het 
verheugende nieuws dat er een nieuwe pastor zou komen in de parochies rond 
Groenlo/Beltrum. Zijn naam is Karel Donders en hij is een paar maanden gele-
den tot priester gewijd. Hij wist van het bestaan van de kelk van zijn ‘heeroom’, 
en vroeg mij of het mogelijk was om deze kelk als priester te mogen gebruiken. 
Het is in onze kerk gebruikelijk dat iedere priester een eigen kelk heeft. Ik vond 
het zelf een goed idee: pastoor Donders zou dit prachtig vinden.” Ook de mensen 
van de Hubertus-gemeenschap vonden dit een goed idee: het persoonlijke bezit 
van pastoor Donders zou geen mooiere bestemming kunnen krijgen. Het paro-
chiebestuur was eveneens akkoord “en zo heb ik op een warme zondagmiddag 
het koffertje naar de Achterhoek gebracht.” Natuurlijk moest er ook een symbo-
lisch moment zijn, daarom was pastor Karel Donders uitgenodigd om op 3 juli 
mee voor te gaan in de Mariakerk. “Namens ons allen wens ik deze jonge pries-
ter Gods Zegen op zijn levenspad,” zo besluit Zemann. 

Bron: Nieuwsbrief Aartsbisdom.nu nr. 20 d.d. 6 juli 20\12 
 
 
 

███████ OKTOBER MARIAMAAND  ███████ 
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Maria 
 

Bij je geboorte waren je ouders zo blij 

Wie kon vermoeden wat je bestemming zou zijn: 

Opgroeien en trouwen, geluk met man en kinderen. 
 

Toen heb je die stem gehoord: 

“Je wordt de moeder van Hem.” 

Stil zei je: “Ja, Mij geschiede naar Uw woord.” 

Jezus uw zoon, uw trots en uw leven 

maar ook uw zorg tot aan het kruis. 
 

Dank U, Maria, 

dat u nog steeds Moeder wilt zijn: voor ons allemaal. 
 

I 
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OKTOBER WIJNMAAND 
 

oe zal de witte wijn van dit jaar smaken: fruitig, zoet, fris? 
En de miswijn? Zouden de priesters zich dit ook afvragen? 

Wijn ontstaat door alcoholische gisting van het sap van druiven en met behulp 
van bijzondere technische bewerkingen en toevoegingen wordt de smaak aange-
past en de houdbaarheid verlengd. 
 

De witte wijn die gebruikt wordt tijdens de mis moet echter zuiver zijn, niet 
bewerkt of vermengd met vreemde stoffen (Canon 924 van het Rechtboek van 
Kanonisch recht), dus zeker geen wijn die de pastoor even om de hoek in een 
supermarkt kan kopen. De houdbaarheid van miswijn is gemiddeld 12 maanden 
en heeft een alcoholpercentage van gemiddeld 11%. 
 

Dan kunnen we nog de vraag stellen: mag het ook een mooie rode wijn zijn? In 
1263 in Bolsena vielen er tijdens het breken van de hostie bloeddruppels op het 
witte altaarkleed. De aartsbisschop gaf daarop aan zijn priesters het advies om 
alleen nog maar witte wijn te gebruiken om rode wijnvlekken niet te verwarren 
met eventuele bloedvlekken bij een herhaling van dit eucharistiewonder. Dit 
advies werd overgenomen door de synode van Milaan in 1563. Toch heeft het 
gebruik van rode wijn bij sommige christenen de voorkeur omdat het hen herin-
nert aan het lijden van Christus. 
 

Voor Paus Benedictus XVI worden per jaar zes flessen witte miswijn bij het 
Vaticaan afgeleverd. Giovanni Russo is de sommelier van de Paus en verant-
woordelijk voor de kwaliteit en de levering van de miswijn voor de Sint Pieter en 
de kleinere kapellen in Vaticaanstad. Hij waakt over de zuiverheid van de mis-
wijn maar soms voegt hij een kleine hoeveelheid natuurlijke smaakstoffen toe 
om de wijn aan te passen aan de persoonlijke smaak van een bisschop of kardi-
naal. Zo werd de miswijn van Johannes Paulus II op smaak gebracht met een 
extract uit rozenblaadjes. Zoals iedere wijnmaker geeft hij zijn geheim van een 
goede wijn, en in dit geval miswijs, niet prijs. 
 

De kwaliteit van alle miswijn moet worden goedgekeurd door de kerkelijke 
autoriteiten. Maar voor bijvoorbeeld een missionaris in Afrika of in het verre 
Oosten is het wel eens moeilijk om een goedgekeurde miswijn te vinden. Dan 
mag de missionaris een vruchtenwijn gebruiken op basis van bessen. 

Lidy Peters (uit: Parochiebladenservice oktober 2011 
 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Allerzielenbinding 12 oktober 24 – 28 oktober 
Kerstbinding 30 november 12 – 16 december 
Januaribinding 2012 4 januari 2012 16 – 20 januari 
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Secretariaat (coördinator: Jan Vroom): 

Borculoseweg 45, 7161 GR  Neede, tel. 0545-286835 
 Openingstijden: Woensdag : 9.30-11.30 uur 
  Donderdag : 9.30-11.30 uur 
  Vrijdag : 18.30-19.30 uur 
 

Bankrekeningen (Rabobank): 

Algemeen: 13.56.00.065    Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

Pastoresteam St. Paulusparochie: 

 Pastoor H.A.M. de Jong Kloostersteeg 7 Tel. 06-123 797 93 (alleen 
  7141 BB  Groenlo voor dringende zaken) 
  pastoordejong@stpaulusparochie.nl 
 

 Karel Donders Grotestraat 88a Tel. 06-283 021 01 
 (kapelaan) 7151 BE  Eibergen 
  donders.paulusparochie@gmail.com 
 

 Simon Nagelmaeker Ververij 4 Tel. 06-535 535 57  
 (pastoraal werker) 7151 KN  Eibergen 
  simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl 
 

 Marga Peters- Beukenlaan 10 Tel. 06-294 053 03 
               van Langen 7223 KL  Baak 
 (pastoraal werker) margapeters@stpaulusparochie.nl 
 

 Annette Zoet Scholtenhagenweg 42-42 Tel. 06-271 246 95 
 (pastoraal werker) 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 
 

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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