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BIJZONDERE FEESTEN IN HET 

EUCHARISTISCH CENTRUM ST. PAULUS 
 

n onze grote St. Paulusparochie worden bin-
nenkort in het eucharistisch centrum in Groen-

lo (Calixtuskerk) twee bijzondere kerkelijke fees-
ten gevierd. 
 

Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag, 5 april bent u welkom in de 
plechtige avondmis. Op deze donderdag voor 
Pasen gedenken we het pesachmaal dat Jezus aan 
de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlin-
gen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde 
Hij de eucharistie en het priesterschap in. 
 

Paaswake 

De plechtige Paaswake is op zaterdag 7 april, 
aanvang 21.00 uur. Deze wake is één van de meest 
oorspronkelijke diensten van de christelijke tradi-
tie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de 
dienst van het Woord, de viering van het doopsel 
en de eucharistieviering. 
 

Het zijn beide gezamenlijke vieringen voor de 
locaties Groenlo, Rekken, Lievelde, Eibergen, 
Neede, Rietmolen. Bij deze vieringen, waarover 
overleg is geweest met alle locaties, worden verte-
genwoordigers van genoemde geloofsgemeen-
schappen betrokken. 
 

U bent allen van harte uitgenodigd! 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

I 
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PALMPASEN 
 

it jaar is er, in plaats van een gezinsviering, een kinder-
woorddienst tijdens de Palmpasenviering op zaterdag 31 

maart om 19.00 uur. 
De kinderen gaan, gedurende een deel van de viering, mee naar 
het “Achterhuis” waar we het verhaal van Palmzondag in voor 
hun begrijpelijke taal zullen vertellen en ze kunnen een kleur-
plaat kleuren. 
Natuurlijk is er in de kerk de optocht met de meegebrachte Palmpasenstokken. 
Alle kinderen zijn van harte welkom. 

Sandra Niemeijer en Trudy Wibier 
 

 
 

VERGEET U SAM’S KLEDINGACTIE NIET! 
 

kunt goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken afgeven bij het Achterhuis (R.K. Kerk, Borculoseweg): 

• vrijdag 30 maart van 19.30 tot 20.00 uur 

• Zaterdag 31 maart van 11.00 tot 12.00 uur 
 

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de 
projecten van Cordaid Mensen in Nood. 
 

 
 

SAMEN NAAR GROENLO 
 

e vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake worden gehouden in het 
eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie in de Calixtuskerk in 

Groenlo. De viering op Witte Donderdag (5 april) begint om 19.00 uur, de Paas-
wake op 7 april om 21.00 uur. 
 

Stel je voor: je gaat met de auto naar de kerk 
en je zou best wel iemand mee kunnen nemen, 
maar je weet niet wie. 
 

Stel je voor: je zou graag naar de kerk gaan 
en met iemand mee willen rijden,  
maar je weet niet met wie. 
 

Stel je voor, dat er een plek zou zijn,  
waar je zou kunnen melden dat je wel 
wilt rijden of meerijden. 
Die plek is er! 

 

Meldt u zich - zonder de last van verdere verplichtingen - aan als rijder of als 
meerijder, dan proberen wij aanbod en vraag bij elkaar te brengen. 
Aanmelden kan via het eigen locatiesecretariaat: 
℡ 0545-286835, � secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoor H.A.M. de Jong 

D 

U 
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████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

EU = Eucharistieviering HdJ = Pastoor H. de Jong SN = Pastor Simon Nagelmaeker 

WCV = Woord- en Communieviering KD = Pastor Karel Donders  AZ = Pastor Annette Zoet 

WD = Woorddienst MP = Pastor Marga Peters-van Langen  
 
 

    Witte Donderdag                       Goede Vrijdag                          Pasen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weekend van 31 maart en 1 april: Palmpasen 

Za. 31 mrt. 19.00 uur Palmpasen 

  Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is kindernevendienst en optocht van de kinderen met 
de meegebrachte palmpasenstokken. 

Wo. 4 apr. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor K. Donders. 
 19.30 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische Vesperdienst. 

Do. 5 apr.  Witte Donderdag 

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

 10.00 uur Schoolviering. Voorganger is pastor A. Zoet. 
 19.00 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk Groenlo) 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.  

Vr. 6 apr.  Goede Vrijdag (vastendag) 

 15.00 uur Kruisweg bidden. Voorganger is pastor K. Donders. 
 19.30 uur Woorddienst met zang van het Herenkoor, verzorgd door 

de Werkgroep Vieringen. U mag bloemen meebrengen 
voor de Kruishulde tijdens deze dienst. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 31 mrt. Eibergen 19.00 uur EU - KD 17.30 uur EU – KD 

Zo. 1 april Eibergen 10.30 uur WD – Werkgroep 10.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ  

Di. 3 april Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 5 april Beltrum 19.00 uur EU - KD 

Vr. 6 april Eibergen 15.00 uur Kruisweg bidden, AZ 

  19.00 uur WD – SN  

 Rietmolen 15.00 uur Kruisweg bidden, MP 

  19.30 uur WD – AZ 
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Weekend van 7 en 8 april: Pasen 

Za. 7 apr.  Stille Zaterdag (Paaswake) 

 21.00 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk Groenlo) 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Zo. 8 apr.  Hoogfeest van Pasen 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
koor. Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 2e col-
lecte voor de Parochiële Caritas Instelling St. Paulus. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 7 april Beltrum 21.00 uur EU – KD  21.00 uur EU – HdJ 

Zo. 8 april Eibergen 9.00 uur WCV – SN 10.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  

Ma. 9 april Eibergen 10.30 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ  

Di. 11 apr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 14 en 15 april: 2e Zondag van Pasen 

Za. 14 apr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Do. 19 apr. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 14 apr. Eibergen 19.00 uur WCV – MP  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 15 apr. Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ/MP 10.30 uur 1e Communie– KD 

Di. 17 apr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 
Weekend van 21 en 22 april: 3e Zondag van Pasen 

Za. 21 apr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 

  Tijdens deze viering stellen de kinderen zich voor die dit 
voorjaar de 1e Communie en het H. Vormsel ontvangen. 

Vr. 27 apr. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. J. Lieftink-Buijs (PKN). 
  Slecht ter been, bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 21 apr. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ 17.30 uur EU – pater T. Bun 

Zo. 22 apr. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 11.30 uur 1e Comm. – KD/SN 

Di. 24 apr. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 28 en 29 april: 4e Zondag van Pasen 

Zo. 29 apr. 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. Er is een 2e 
collecte bij gelegenheid van Roepingenzondag. 
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Wo. 2 mei 9.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. 
Nagelmaeker. 

 20.00 uur Redactievergadering voor de Pinksterbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren op het secretari-

aat of e-mailen: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
Do. 2 mei  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 

uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 28 apr. Rietmolen 19.30 uur WCV – MP 17.30 uur EU – KD 

Zo. 29 apr. Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – KD 

Di. 1 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 3 mei Rietmolen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 5 en 6 mei: 5e Zondag van Pasen 

Zo. 6 mei 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Oosterse Kerken. 
Di. 8 mei 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger 

is pastor S. Nagelmaeker. 
Do. 10 mei 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis (in verband met Hemel-

vaart op de 2e donderdag van de maand i.p.v. de 3e). 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 5 mei Eibergen 19.00 uur EU – HdJ 17.30 uur EU – KD 

Zo. 6 mei Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 8 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 12 en 13 mei: 7e Zondag van Pasen 

Zo. 13 mei 9.30 uur Viering Eerste Heilige Communie met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 17 mei  Hemelvaart van de Heer 

 10.30 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk Groenlo) 
  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 12 mei Eibergen 19.00 uur EU – KD 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 13 mei Rietmolen 11.30 uur 1e Comm.– HdJ/MP 10.30 uur EU – KD 

Di. 15 mei Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 17 mei Rekken 10.30 uur EU – KD 

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 20 mei 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen. 

Vr. 25 mei 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. 

Za. 26 mei 19.00 uur Pinksteren. Eucharistieviering met zang van het Da-
mes- en Herenkoor. Voorganger is pastor K. Donders. 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN ██████████ 
 

Gedoopt: 
12-02 Lisette Thuinte, G.L. Rutgersweg 14 
 Milan van den Toorn-Bauhuis, Weemerhof 32 
11-03 Djuna Bemthuis, Patrijsstraat 67 
 Thijs Orriëns, Weemerhof 28 
 Liza-Milou Timmermans, Fazantweg 44 
 Koen Thuinte, Fazantweg 44 
 

Overleden: 
10-01 Mevr. F.A.M. Assink-Verheijen uit Boxtel v/h Rapenburg, 93 jaar 
 

Vertrokken: 
Mevr. B. Alferink-Wissink, Ruwenhofstraat 11 naar Het Saalmerink in Haaks-
bergen 
 
 

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

 

 
 
 

 

VASTENAKTIE 2012 
 

emand een kans geven. Daar gaat het om. Een arme, een kansloze, een red-
dingsband toewerpen. Dat doen we met onze Vastenactie 2012. De reddings-

band gaat naar het Afrikaanse Ethiopië. 
 

Ethiopië is een straatarm land met een rijke 
historie. Christenen zijn er al vanaf de oor-

sprong van het christendom. Er gaan verhalen dat de Ark van het Verbond (van 
God met het Joodse volk) zich in één van de Ethiopische kerken bevindt. Wie in 
Jeruzalem is geweest, die weet dat er Ethiopische broeders en paters een leef-
plek hebben op het dak van de Verrijzeniskerk. 
Wij in de Achterhoek kunnen de armen van Addis Abbeba (hoofdstad van Ethio-
pië) de reikende hand bieden. We kunnen de armsten kansen geven op een beter 
leven. Dat doen we door de zusters van ‘Daughters of Charity’ (Dochters van 
Naastenliefde) via Cordaid Vastenactie geld te geven om dat óf uit te lenen via 
microkredieten óf door het onderwijs in de sloppenwijken te verbeteren. De 
zusters sluiten aan bij bestaande vrouwenorganisaties en scholen in deze wijken. 
Zo sparen ze geld uit om heel snel en effectief te kunnen werken aan de verho-
ging van de levensstandaard van de armsten. Alle kleine beetjes helpen en sa-
men kunnen we zo heel veel bereiken. Er blijft weinig tot niets aan de strijkstok 
hangen op deze manier. 
Laten we de armen van Addis Abbeba in Ethiopië via deze zusters kansen geven. 
Van harte aanbevolen! 

Namens de Vastenwerkgroep parochie St. Paulus, 

Simon Nagelmaeker, 

pastoraal werker en profielhouder diaconie 

 

I 
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THEATERSTUK ‘LAZARUS?’ IN GROENLO 
 

p 9 februari jl. stroomde de zaal van Cultureel centrum De Bron vol met 
belangstellenden om het stuk ‘Lazarus’ te zien. Het stuk was met vereende 

krachten naar Groenlo gehaald. De acteurs zijn (ex)-daklozen. Het zijn mensen 
die de hardheid van het armoede-leven aan den lijve hebben ondervonden. ‘La-
zarus’ werd al vele malen opgevoerd in Nederland, maar nog nooit in de Achter-
hoek. In het kader van de opstart (kick-off) van het schuldhulpmaatjesproject 
besloten de Groenlose initiatiefnemers om juist dit stuk te laten opvoeren. Het 
stuk handelt over frustrerende ambtelijke bureaucratie en menselijke waardig-
heid. Mag je nog meedoen met deze maatschappij als je arm en berooid moet 
rondkomen van heel weinig? Besta je nog als je geen vast adres meer hebt ? Het 
is een hele ontdekking dat de armen allemaal mensen zijn met diep-menselijke 
gevoelens en behoeftes, mensen ook die voor elkaar opkomen.  
 

Er werd heel wat aan pr vooraf gedaan. Daar was de reeds 90-jarige onvermoei-
bare “Barones van de armen”, mevrouw Alwine De Vos-Van Steenwijk ook bij 
betrokken. Ongelooflijk hoeveel e-mails, sms-jes, telefoontjes enz. ik van deze 
mevrouw in het voortraject kreeg. ‘Denk je hier aan?, Denk je daaraan?’, zo ging 
dat. Uiterst vriendelijk maar gedecideerd en volhardend. Dat verwacht je niet zo 
van iemand die de 90 al gepasseerd is! Groot was de schrik toen we hoorden dat 
ze rond Kerstmis ziek was geworden en in januari 2012 overleed. In de Wijhese 
kerk waren naast de vele acteurs-(ex)daklozen ook veel diplomaten en mensen 
van adel aanwezig. Op de terugweg reed ik langs de IJssel met haar grote groe-
pen ganzen in de uiterwaarden. Een prachtige zonnige dag met veel gevoelens en 
gedachten in je hoofd. Ongemerkt verbindt je dat met elkaar…  
 

Maar ‘The show must go on’ en op 9 februari stond de vrachtauto met requisie-
ten al op tijd voor de deur van De Bron. Langzaam maar zeker bouwde de span-
ning zich op naar de uiteindelijke opvoering. Een volle zaal met mensen uit alle 
geledingen van de Achterhoek waren aanwezig. Veel kerkmensen vanuit de 
Diaconie en het Caritas-werk, veel kersverse schuldhulpmaatjes, veel klanten 
van de maatjes ook. Zelfs vicaris Hans Pauw was aanwezig. Maar ook mensen 
vanuit de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre, Stichting Pro Wonen en Sensire 
(maatschappelijk werk). En natuurlijk de mensen van de Vincentiusvereniging 
van Groenlo. Het stuk werd met zeer grote aandacht gevolgd door het publiek. 
De acteurs speelden de sterren van de hemel. Professionele kwaliteit hoor! Hoe 
kan het ook anders met de alom bezielende medewerking van regisseur Laurens 
Umans. Het personeel van De Bron was vol lof over de acteurs en andersom 
waren zij zeer in hun sas met deze vrijwilligers. De sfeer was de hele dag goed en 
ontspannen. Na afloop kon menigeen nog napraten met de spelers aan de bar. 
Het was een geslaagde dag waar toch zeker een jaar aan voorbereiding in had 
gezeten. Maar dan krijg je ook ‘waar voor je (sponsor)geld’.  
Simon Nagelmaeker, 

Coördinator schuldhulpmaatje Oost-Achterhoek 

Pastoraal werker diaconie parochie St. Paulus 

O 
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18 APRIL: ST. PAULUS PAROCHIEAVOND 
 

p weg naar een aantrekkelijke en levendige parochie”. 
Dat is de uitdaging waar we als St. Paulusparochie voor staan: we willen 

een aantrekkelijke en levendige parochie zijn, waar mensen in al hun ver-
scheidenheid zich thuis voelen. 
 

Het is een spannende uitdaging in een tijd waarin we te 
maken hebben met een kerk die krimpt en die vaak nega-
tief in het nieuws was de afgelopen tijd. De afgelopen jaren 
zijn er veel veranderingen geweest, die best ingrijpend 
waren. 
De vraag waar we met u over willen praten is: hoe kan onze 
parochie, en kunnen ook onze zeven geloofsgemeenschap-
pen, aantrekkelijk en levendig zijn in de toekomst? 
Welke kansen, weerstanden en mogelijkheden ziet u hier-
voor?  
 

Graag gaan we hierover in gesprek met elkaar op woensdag 
18 april a.s. om 20.00 uur in de de H. Matteüskerk of Antoniusbeuk (afhankelijk 
van de belangstelling), Grotestraat 88 in Eibergen. 
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. 
Wij rekenen op uw deelname en positieve inbreng!  

Locatieraad H. Matteüskerk, 

Bestuur en pastoresteam St. Paulusparochie 
 

 

 

 

TOERUSTING VOOR AVONDWAKE EN UITVAARTVIERINGEN 
 

ok het komende najaar wil het Vicariaat Arnhem in de Achterhoek een 
cursus organiseren voor vrijwilligers die zich willen bekwamen in het 

voorgaan in uitvaartvieringen. 
 

Ook is het mogelijk een cursus te organiseren voor vrijwilligers die voorgaan in 
avondwakes of voor hen die vanuit de parochie voorgaan in het laatste afscheid 
in het crematorium. 
In alle parochies in de Achterhoek zal de belangstelling hiervoor geïnventari-
seerd worden. Het is ook van belang om te weten of u overdag of ’s avonds kunt. 
Als er voldoende belangstelling is, kunnen we een cursus organiseren. 
 

Als u hiervoor belangstelling hebt, wilt u dat dan voor 1 april a.s. laten weten 
aan pastoraal werker Annet Zoet (℡ 06-27124695). 
 

 

 

 

NIEUW REGLEMENT BEGRAAFPLAATS BESCHIKBAAR 
 

n de St. Paulusparochie zijn zes locaties met een begraafplaats in eigen be-
heer (Beltrum, Eibergen, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen). De be-

graafplaats in Groenlo wordt namelijk beheerd door Ventura. 

“O 

O 

I 
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Vorig jaar heeft de kerkhofcommissie St. Paulus, waarin de zes 
locaties zijn vertegenwoordigd, een vernieuwd kerkhofreglement 
opgesteld. 
Voor al deze locaties geldt nu hetzelfde reglement, waarbij elke 
locatie een eigen bijlage heeft met de specifieke zaken voor die 
locatie, bijv. afmetingen van graven. 

 

Voor de locatie Neede zijn er geen noemenswaardige veranderingen ten opzichte 
van het vorige reglement uit 2004. 
U kunt desgewenst een exemplaar afhalen bij het locatiesecretariaat of bij on-
dergetekende. Het nieuwe reglement en de bijlage van Neede zijn ook te down-
loaden van www.stpaulusparochie.nl (via Locaties > Neede > Diversen > Down-
loaden). 
Namens de kerkhofcommissie St. Paulus, 

Henk Holtkamp, beheerder begraafplaats Neede 
 

 
 

 

KERK IN PLATTELAND, VOORJAAR 2012 
 

et is woensdag twaalf uur. In het parochiehuis van Zieuwent verzamelt 
zich de klankbordgroep van het K.I.P.-project. We praten in een aangena-

me sfeer over het wel en wee van agrarisch Nederland. (Wie mee wil praten, 
meld je!) In het bijzonder over de Achterhoek. Er is veel aan de hand op het 
platteland. Wij, als klankbordgroep, willen ons met het K.I.P.-project buigen 
over de vraag wat relevant is voor de parochie. En daaraan toegevoegd: Wat 
kunnen we er mee doen? 
 

Zo is er weer een onbekend virus (Schmallenberg) opgedoken met desastreuse 
gevolgen voor schapen- en koeienhouders. 
Na de perikelen rond mond- en klauwzeer, de ‘gekke koeienziekte’ en ruimingen 
als gevolg van de blauwtong is er een nieuwe bedreiging voor het vee gekomen. 
Het houdt maar niet op. Het is voor de boeren met levende have zwaar. Gelukkig 
begint de melkprijs beter te worden na een matig jaar in 2009. Ook het varkens-
gebeuren begint iets renderender te worden. Toch, in veel boerengezinnen is de 
toekomst van het bedrijf een vast gespreksonderwerp geworden. Het besluit om 
door te gaan of te stoppen is niet eenvoudig. Stoppen is ook gemakkelijker ge-
zegd als gedaan… Het is een heel proces waar je ‘de kop goed bij moet hebben’. 
Er zitten veel haken en ogen aan en je moet jezelf natuurlijk niet in de buik 
bijten door overhaaste beslissingen. Groepslid Henri bouwt zelf ook af nu hij 
onlangs 65 jaar geworden is. Niet in één keer, want dan komt de fiscus ook bij 
hem ‘stevig afromen…’  
 

Asbest en vrijwillige kavelruil 

Henri vertelt ook van de asbestproblematiek bij varkensstallen in de regio. 
Namens LTO gaat hij naar de gemeente omdat de WOZ niet reëel is. Eigenlijk 
kan een oude varkensstal met asbest niet hoger gewaardeerd worden dan 0 euro, 
want de sanering kost al zo veel, vindt hij. Henri vertelt ook over het project 

H 
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vrijwillige kavelruil, dat hij vanuit LTO coördineert. Leuk werk, maar er gaat 
veel tijd in zitten. Boeren zijn niet altijd gemakkelijk te bewegen tot verande-
ring, maar als er een wens is om grond dichtbij huis krijgen, dan wil elke boer! 
De provincie regelt de kosten. 
 

Ongewenste gevolgen door de biobrandstof 

We bekijken met aandacht hoe de voedsellandbouw op het spoor van duurzaam-
heid wordt gezet. ‘Oneigenlijk en gevoelsmatig fout als goed voedsel uiteindelijk 
niet als voedsel gebruikt gaat worden’. In de VS en hier vlakbij in Duitsland 
wordt veel maïs geteeld. Niet om koeien te voeren, maar om biobrandstof te 
maken. Subsidiestromen zorgen daarvoor. Gevolg: Grote bedrijven kunnen 
moeilijk aan voeding voor hun vee komen. Afspraken tussen grote bedrijven, 
contracten, zetten partijen klem en onttrekken zo ook producten uit de land-
bouw die daar oorspronkelijk niet voor bedoeld zijn. Wie de zwakste schakel in 
zo’n industrieel proces is, laat zich raden. Wordt het voortbrengen van voedsel in 
ons land straks voltooid verleden tijd ? Als betrokkenen vanuit de kerk vinden 
we dit een groot zorgpunt. 
 

Boer zoekt vrouw en nostalgie 

We spreken tenslotte over ‘Boer zoekt vrouw’. Door de terugblik op de eerste vijf 
jaar dat onlangs op tv was. Soms vinden we het getoonde boerenleven niet realis-
tisch in beeld gebracht. Bijv. het mest kruien door de dames tijdens de logeerpar-
tij. Dat komt in de praktijk niet snel voor. Kern van ‘Boer zoekt vrouw’ is het 
gewone boerenleven. Dat wordt hoog gewaardeerd. Prima als dat met respect en 
de nodige humor in beeld wordt gebracht. 

Simon Nagelmaeker, 

Pastoraal werker diaconie 
 

 

 

OECUMENISCHE ISRAELREIS: 4 – 14 SEPTEMBER 2012 
 

n 2011 lukte het niet, maar… we ondernemen een nieuwe poging. Onlangs 
was er een geweldige Israël-avond in De Huve te Eibergen met medewerking 

van mevrouw Ayalla Zion. Zij zal straks ook de gids zijn. 
Het wordt een prachtige reis met vele hoogtepunten. Per persoon 
zullen de onkosten totaal ca 1800-1900 euro bedragen. Maar dan 
krijg je ook veel waar voor je geld. Mevrouw Ria Lammers en ik 
zullen de reis samen leiden. We hebben beide veel Israël-ervaring 
en de fa. Drietour is een zeer goede reisorganisatie. 
 

Als u serieuze belangstelling heeft, wilt u dan een e-mail sturen 
naar: S.Nagelmaeker@upcmail.nl? 
Dan stuur ik u per omgaande nog meer details over de reis. De 
inschrijving kan nog tot uiterlijk 1 april. 

Vriendelijk dank 

Simon Nagelmaeker, 

Pastoraal werker 
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BEDEVAARTSGANGERS NEMEN GRAAG UW INTENTIES MEE! 
 

p 6 maart stond de barometer op 1.336 deelnemers aan de bedevaart van 
het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Ruim 300 deelnemers méér dan de 

bedevaart van drie jaar geleden. Een fantastisch aantal en dit in een tijd van 
economische teruggang én een periode waarin onze Kerk het niet gemakkelijk 
heeft! Uit onze grote St. Paulusparochie nemen maar liefst 38 pelgrims deel. Op 
zaterdag 21 januari vond een voorbereidende bijeenkomst plaats in Neede. In 
alle vroegte vertrekt de groep op 28 april per bus naar Noord-Frankrijk om daar 
in de TGV te stappen die ’s avonds zal aankomen in Lourdes.  
Veel parochianen zullen ‘in de geest’ met ons meereizen: mensen voor wie het 
om de één of andere reden niet is weggelegd om mee te gaan. Graag willen wij 
tijdens deze bedevaart, die tot 5 mei duurt, aan het thuisfront denken, voor uw 
intenties bidden en kaarsen opsteken. Lourdes is méér dan een bedevaartplaats. 
Het is een plaats waar mensen samen lijden dragen; een plek waar mensen, tot 
in hun diepste vezels, samen vreugde vieren en ervaren. Het grote wonder van 
Lourdes is dat je daar mag komen zoals je bent: de één niet meer of beter dan de 
ander. Je lach en je traan om het leven vinden daar hun plek. Lourdes is de plek 
van verlichting en troost en bovenal: saamhorigheid. “Samen met Bernadette de 
rozenkrans bidden” is het thema van de bisdombedevaart 2012. 
U kunt uw intenties opgeven (liefst schriftelijk) bij Judith Herbers (contactper-
soon Lourdeswerk St. Paulus, Meidoornstraat 24, 7151 ZT Eibergen) of bij 
pastoor H. de Jong (Kloostersteeg 7, 7141 BB  Groenlo). 
 

 

 

WANDEL OP 20 JUNI MET “GELOVEN NU” 
 

an het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan. Wandel 
met ons mee! Al wandelend kom je in gesprek met elkaar over zaken die jou 

en je tochtgenoten kunnen inspireren. Het kaartspel van de KRO: "De Wande-
ling" gebruiken we om het gesprek op gang brengen. 
 

Wanneer : woensdag 20 juni 2012 
Vertrekpunt : Het Gedenkbos aan de Waterleidingdijk te Neede,  
Tijd : 19.00 uur 

Duur wandeltocht : ± 2 uur 
Meenemen : Goed schoeisel 
  Drinken of een appeltje voor onderweg 
  Een zonnig humeur 
 

Voor de organisatie is het prettig om te weten hoeveel mensen meelopen. Graag 
voor 16 juni aanmelden bij één van de onderstaande personen of via de mail. 
 

Met vriendelijke groet, 
Anita Overkamp (℡ 0544-464824), Trudy Korenromp (℡ 0544-461120), Rieky 
Luttikholt (℡ 0545-474255), Annie ten Hagen (℡ 0545-292700), Wilhelmien 
Emaus (℡ 0545-293893), Locatiesecretariaat Groenlo: ℡ 0544-461335 (di-wo-do 
9.00 uur – 11.00 uur) of � secretariaat@calixtusmaria.nl. 
 

O 
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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 

30 maart – 2 april H. de Jong 06-12379793 

6 – 9 april S. Nagelmaeker 06-53553557 

13 – 16 april M. Peters-van Langen 06-29405303 

20 – 23 april H. de Jong 06-12379793 

27 – 30 april K. Donders 06-28302101 

4 – 7 mei A. Zoet 06-27124695 

11 – 14 mei K. Donders 06-28302101 

18 – 21 mei M. Peters-van Langen 06-29405303 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

 

 

 

RESULTAAT ACTIE KERKBALANS 
 

ind januari is de Actie Kerkbalans gehouden. De eerste “Grote Actie Kerk-
balans” in Neede als locatie binnen de St. Paulusparochie. In de begeleiden-

de brief hebben we, om misverstanden te voorkomen, nog eens duidelijk aange-
geven dat de opbrengst bestemd is voor de locatie Neede. 
Natuurlijk maakten we ons zorgen over alle negatieve publiciteit over de Rooms-
Katholieke Kerk en de economische crisis en in hoeverre mensen dit lieten 
meewegen in het bepalen van de hoogte van hun gift aan onze kerk. 
Bij het samenstellen van deze Binding waren de meeste toezeggingen binnen en 
stond het totaalbedrag net onder de € 50.000,-. Dat is een paar procent lager dan 
vorig jaar, maar zeker een mooi resultaat. Ook andere locaties in de St. Pau-
lusparochie zagen de opbrengst van hun Actie Kerkbalans licht dalen. 
 

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle gevers, naar de wijkraadsleden voor het 
bezorgen en weer ophalen van de formulieren en naar mevrouw Ria Heming 
voor de verwerking hiervan. 
De locatieraad.  
 

 

 

MET DE VLEARMOESBUS NAAR DE KERK 
 

ent u bij vervoer afhankelijk van een rollator of rolstoel? De Vlearmoesbus 
haalt iedereen op die een bestemming heeft binnen de oude gemeentegren-

zen van Neede. Bovendien gaat de Vlearmoesbus sinds dit jaar, vanwege het 
verdwijnen van de gemeentewinkel in Neede, éénmaal per maand op bestelling ’s 
middags naar het gemeentehuis. 

D 
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De Vlearmoesbus is ingericht op het vervoer van passagiers met rollator en 
rolstoel. De vrijwillige chauffeurs brengen u van deur tot deur. 
De kosten zijn € 10,- per jaar voor een ondersteuningskaart en € 1,- per enkele 
reis. Voor informatie en reserveringen kunt u bellen met 06-57326873. 
 

De werkgroep die elke maand in de Grote Kerk een oecumenische dienst voor 
ouderen organiseert, promoot het gebruik van de Vlearmoesbus. 
Wat u misschien nog niet wist, is dat de Vlearmoesbus ook op zondag rijdt van 9 
tot 12 uur, bijv. om kerkbezoek mogelijk te maken. 
 

Sinds 1 januari wordt in de St. Paulusparochie echter met twee aanvangstijden 
voor de zondagsvieringen gewerkt (9.00 uur en 10.30 uur). 
De locatieraad heeft daarom het bestuur van de Vlearmoesbus gevraagd of het 
mogelijk is om op verzoek op zondag iets vroeger te rijden, zodat minder validen 
ook met de Vlearmoesbus naar de vroege zondagochtendviering om 9.00 uur 
kunnen komen. 
De Vlearmoesbus is bereid hieraan mee te werken, waarvoor onze waardering. 
In verband met de organisatie dient u de rit naar de kerk uiterlijk de vooraf-
gaande vrijdag te reserveren via ℡ 06-57326873. 
 

 

 

 

OPVOLGER “WWW.PAROCHIENEEDE.NL” BIJNA GEREED 
 

inds 2004 heeft onze kerk een eigen website: www.parochieneede.nl. Frater 
Victor Vermeersch heeft het fundament gelegd en na een aantal jaren heeft 

Leo van der Meer het beheer van deze site verzorgd. Sinds hij hiermee stopte in 
2009, heeft ondergetekende dit verzorgd. 
Het viel de regelmatige bezoekers wel op dat de informatie niet altijd even up-to-
date was. Door tijdgebrek schoot het actualiseren er helaas wel eens bij in. Dat 
kwam mede omdat er de laatste 9 maanden heel wat uren zijn besteed aan een 
nieuwe website voor de St. Paulusparochie waarop elke locatie ruimte krijgt voor 
de lokale informatie. Ook Neede dus. 
Een werkgroep onder leiding van Marieke Frank (bestuurslid St. Paulus met 
portefeuille communicatie) heeft met hulp van Steuber Design uit Groenlo een 
volledig nieuwe site opgezet: www.stpaulusparochie.nl. Alle locaties leggen 
momenteel de laatste hand aan hun eigen pagina’s. Deze nieuwe website wordt 
op donderdag 12 april officieel gelanceerd. 
 

De website www.parochieneede.nl zal daarna buiten gebruik worden gesteld. 
Ook diverse e-mail adressen zullen veranderen: 

• Redactie parochieblad Binding en beheer website: 
binding@parochieneede.nl � redactieneede@stpaulusparochie.nl 

• Locatieraad Neede: 
kerkbestuur@parochieneede.nl � locatieraadneede@stpaulusparochie.nl 

• Financiële administratie: 
administratie@parochieneede.nl � administratieneede@stpaulusparochie.nl 

• Locatiesecretariaat: 
secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 

S 
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U kunt deze nieuwe e-mail adressen nu al gebruiken. 

Gerard Bartels, secretaris locatieraad 
 

 
 

 

 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zaterdag 17 maart 19.00 uur D. Konniger en M. Redeker 

Zondag 25 maart 9.00 uur M. Redeker en D. Konniger 
Zaterdag 31 maart 19.00 uur E. Screever en M. Redeker  

Zondag 8 april 10.30 uur M. Redeker en D. Konniger 
Zondag 6 mei 9.00 uur E. Screever en M. Redeker 
Zondag 13 mei 9.30 uur Eerste communicantjes 
Zaterdag 26 mei 19.00 uur D. Konniger en E. Screever 
Zondag 17 juni 10.30 uur M. Redeker en D. Konniger  
Zaterdag 23 juni 19.00 uur E. Screever en D. Konniger 
 

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: ℡ 0545-294641 b.g.g. 06-
20994297. 
 

 
 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

22 januari € 245,60 Voedselbank Oost-Achterhoek (deurcollecte na 
oecumenische dienst) 

 

TELLING AANTAL KERKGANGERS 
  

p verzoek van het KASKI is ook dit jaar in ons Bisdom tijdens 2 weekenden 
in de Vastentijd het aantal kerkgangers geteld: 

Zaterdag 3 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering 85 kerkgangers 
Zondag 11 maart 10.30 uur Eucharistieviering 104 kerkgangers 
 

 

 

 

DAMES ÉN HEREN ZINGEN BIJ UITVAARTEN 
 

p de jaarvergadering van het Dames- en Herenkoor is door de leden en 
bestuur gepraat over het samen zingen tijdens uitvaarten. 

Onze leden staan er positief tegenover, aangezien onze leden-
aantal terugloopt en de vergrijzing toeneemt. 
We blijven wel elk een afzonderlijk koor. De locatieraad is 
hiervan op de hoogte. 
Vanaf 1 mei gaan we dan ook bij uitvaarten samen zingen. 

Bestuur en leden van het Dames- en Herenkoor 
 

 

 

 

SENIORENSOOS IN MEI EEN WEEKJE VROEGER 
 

n mei valt de vaste dag voor de Seniorensoos (de 3e donderdag van de maand) 
samen met Hemelvaart (17 mei). 

O 

O 
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Daarom zal in mei de Seniorensoos één week eerder worden gehouden, op don-
derdag 10 mei. Op donderdag 17 mei is er dan geen soos! 
De begintijd en locatie veranderen niet: vanaf 14.00 uur in het Achterhuis. 

Werkgroep Seniorensoos 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

GEZELLIGHEIDSMIDDAG KBO NEEDE 
 

e KBO Neede heeft op a.s. 3 april haar gezelligheidsmiddag in het Achter-
huis. 

Wij beginnen om 14.00 uur en tegen 14.30 uur gaan dan optreden de 
alom bekende damesgroep The Voices. Het is de KBO Neede gelukt 
om deze groep deze middag hun repertoire ten gehore te laten 
brengen. 
Om nu zoveel mogelijk mensen hiervan te laten genieten willen wij ook niet-
KBO leden hiervoor uitnodigen. Wel vragen wij van hun een kleine bijdrage in 
de vorm van € 5,-. 
 

Opgave bij: Willy Klein Nijenhuis (℡ 0545-292177), Jos Haverkamp (℡ 0545-
842068), Frans Orriëns (℡ 0545-293683), Corrie ter Huurne (℡ 0545-292867) 
of Herman Heuwer (℡ 0545-292562). 
 

 

 

 

GESPREKSMAATJES GEZOCHT 
 

ls je zelf een goede vrienden- en kennissenkring hebt kun je het je bijna niet 
voorstellen. Maar lang niet iedereen heeft mensen in zijn omgeving om eens 

een goed gesprek mee te voeren. Vooral mensen met psychische klachten of een 
psychiatrische ziekte hebben vaak weinig mensen om zich heen om over de 
dingen van het leven te praten (zingeving en levensvragen in de officiële ter-
men). Dat wordt regelmatig als een gemis ervaren horen de geestelijk verzorgers 
in de psychiatrie.  
 

Daarom is er door de werkgroep “Ruimte voor anderszijn Oost-
Gelderland” een pool opgericht die vrijwillige gespreksmaatjes 
in contact brengt met een deelnemer. We draaien nu twee jaar 
en merken dat het in een behoefte voorziet. We zijn dringend 
op zoek naar gespreksmaatjes.  

 

Als u een groot hart hebt voor mensen, over de nodige levenservaring beschikt 
en niet snel oordeelt bent u heel geschikt.  Wij bieden goede begeleiding en een 
training, waarin u iets leert over psychiatrie, levensvragen en presentie. Na de 
training kunt u goed beoordelen of dit werk bij u past.  
 

Als uw interesse gewekt is kunt u verdere informatie inwinnen via de website 
www.ruimtevooranderszijn.nl, bellen met de vrijwilligerscoördinator Ruud van 
Velzen (℡ 0314-333187) of Annet Meurs, geestelijk verzorger bij GGNet hierop 
aanspreken (℡ 0573-451471). 
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‘TUSSEN KERK EN KUNST’ MET HERMAN FINKERS IN BORNE 
 

n 2012 bestaat de collectie van het Aartsbisschoppelijk Museum (ABM) 150 
jaar. Deze collectie van religieuze (kunst)voorwerpen wordt bewaard en is te 

zien in Museum Catharijneconvent in het centrum van Utrecht. 
Om het 150-jarig bestaan van de ABM-collectie te vieren, worden er in 2012 
diverse activiteiten georganiseerd. Zo wordt er in elk van de drie vicariaten van 
het aartsbisdom een dag gehouden met als motto ‘Tussen Kerk en Kunst’ – een 
knipoog naar het tv-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’ van de AVRO. 
 

In Borne zal op zaterdag 21 april Herman Finkers langskomen in de Stefanshof 
aan de Grotestraat 207. 
Meer informatie over deze drie ‘Tussen Kerk en kunst’-dagen is te vinden op 
www.aartsbisschoppelijkmuseum.nl. 
Uit: Digitale nieuwsbrief Aartsbisdom.nu, nr. 32 
 
 

███████ 50
e
 JAARGANG “BINDING” ███████ 

 

 

JUBILEUMEDITIE IN WORDING: BINDING BESTAAT 50 JAAR! 
 

et is u wellicht opgevallen dat ook dit 2e nummer van 2012 voorzien is van 
een lauwerkrans. Dit jaar verschijnt de 50e jaargang van Binding! Als 

redactie van Binding een uniek moment om te duiken in het archief van alle 
Bindingen. 
 

Tot aan vandaag, zijn de naam en het doel van de Binding niet veranderd: de 
Binding is opgericht door en voor parochianen om elkaar via dit medium te 
informeren over het wel en wee binnen onze geloofsgemeenschap. 
Terugbladerend door Bindingen vanaf 1961 tot aan heden, zijn veranderingen 
echter wel duidelijk waarneembaar: de betrokkenheid tussen de kerk en de 
Needse katholieke organisaties zoals de scholen, de K.A.B., het verenigingsleven 
van H.S.V. mét voetbaltoto, de welpen en het Wit-Gele Kruis, zijn in de loop van 
de tijd zodanig afgenomen, dat zij tegenwoordig niet meer voorkomen in de 
Binding. De Binding is nu een kerkblad, dat ook óver de grenzen van de Needse 
geloofsgemeenschap kijkt. Wel gebleven zijn het overzicht vieringen, de familie-
berichten, verslagen van de werk-koorgroepen en nieuws uit de parochie. 
 

De redactie heeft het plan opgevat om de leukste en meest bijzondere stukjes uit 
Bindingen van toen tot aan nu, te verzamelen en in een extra jubileumuitgave 
aan u mee te geven. 
Daarnaast wil de redactie van Binding, samen met u (en misschien ook nog wel 
door u…), aan het einde van dit jaar een gezellige avond organiseren waar we, 
samen met u, aan de hand van oude fragmenten herinneringen ophalen. 
 

Om u alvast een voorproefje te geven: 
Het eerste nummer ging nog als “Parochieblaadje” door het leven. Een prijs-
vraag onder de parochianen leverde de nieuwe naam op: “Binding”. 
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███████ EEN DAG NIET GELACHEN… ███████ 
 

 

Doordenkertje: 

Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. 

Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. 

18 – april / mei 2012 

Zoals gewoonlijk stond de pastor bij de deur om de 

mensen de hand te schudden. Die dag was Henk eindelijk 

weer eens met zijn vrouw mee naar de kerk gekomen.  

De pastor pakt Henk zijn hand en trekt hem wat dichter 

naar zich toe terwijl hij zegt: 'Het wordt tijd dat jij deel 

wordt van het leger van de Heer'.  

Waar Henk antwoordt: 'Ik ben al in het leger van de 

Heer'. Waarop de pastor hem vraagt waarom hij Henk 

alleen maar ziet met Kerst en Pasen.  

Henk komt met zijn gezicht naast het oor van de pastor 
en fluistert: ik zit bij de geheime dienst... 
 
 
 
 
 

█████████ MEI MARIAMAAND █████████ 
 

 

meimaand, examenmaand… 
ze heeft hard gestudeerd, mijn dochter 
“brand je straks een kaarsje voor me mam, 
en doe je een schietgebedje voor me…” 
 

kaarsen branden en bidden zijn mijn afdeling 
zij doet niet meer aan geloven… 
ik glimlach en steek het zoveelste kaarsje voor haar op 
bij het kleine mariabeeld 
 

het is alsof ze glimlacht, Maria 
ach… moeders onder elkaar… 
ze begrijpt me wel 
meimaand, examenmaand, moederdagmaand, Mariamaand 
 

we redden het wel… 
mijn dochter, Maria en ik                                          Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
 

 

 

 

 

 

 

████████ CONTACTGEGEVENS ████████ 
 

 

Centraal secretariaat St. Paulus: 

Angela Röeling Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur 
 Nieuwstad 12 ℡ 0544-464663 
 7141 BD  Groenlo � secretariaat@stpaulusparochie.nl 
 

Pastoresteam: 

Pastoor H.A.M. de Jong 
 Kloostersteeg 7 ℡ 06-123 797 93 (alleen voor dringende zaken) 
 7141 BB  Groenlo � pastoordejong@stpaulusparochie.nl 
Karel Donders (kapelaan)  
 Grotestraat 88a ℡ 06-283 021 01 
 7151 BE  Eibergen � donders.paulusparochie@gmail.com 
Simon Nagelmaeker (pastoraal werker) 
 Ververij 4 ℡ 06-535 535 57  
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 7151 KN  Eibergen � simonnagelmaeker@stpaulusparochie.nl 
Marga Peters-van Langen (pastoraal werker)  
 Beukenlaan 10 ℡ 06-294 053 03 
 7223 KL  Baak � margapeters@stpaulusparochie.nl 
Annette Zoet (pastoraal werker)  
 Scholtenhagenweg 42-42 ℡ 06-271 246 95 
 7481 VP  Haaksbergen � annettezoet@stpaulusparochie.nl 
 

Locatieraad Neede (� locatieraadneede@stpaulusparochie.nl): 
Voorzitter Gerhard ten Voorde Ruwenhof 3 ℡ 0545-293810 
Secretaris Gerard Bartels Diekgraven 17 ℡ 0545-296490 
Budgethouder Daniël Mol Vaarwerkweg 4 ℡ 0545-294504 
Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

Pinksterbinding 2 mei 14 – 16 mei 
Vakantiebinding 20 juni 2 – 6 juli 
Septemberbinding 29 augustus 10 – 14 september 
Allerheiligenbinding 10 oktober 22 – 26 oktober 
Kerstbinding 28 november 10 – 14 december 
 

Aanleveren artikelen voor Binding via de brievenbus van het secretariaat of per 
e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl. Voor slechtzienden is een Groot 
Letter Binding beschikbaar. U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat. 

 

 

De  redactie  van  Binding 
wenst  U  prettige  Paasdagen 

 

 

 
 

 

OPGAVE INTENTIE(S) VOOR PASEN 2012 
 
Naam : ___________________________________   Telefoon :  ____________ 
 

Adres : ___________________________________ 
 
Intentie(s) voor : ___________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________ 
 

voor zondag 8 april om 10.30 uur (Eucharistieviering met zang van het Dames- 
en Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong) 
 

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 6,50 per intentie) inleveren bij 
het locatiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 6 april, 19.30 uur). 
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 ZEGEN VAN ONRUST 
 

Moge God ons zegenen met onrust 

over gemakkelijke antwoorden, 

halve waarheden en oppervlakkige relaties 

zodat er diepgang is in onze harten. 

 

Moge God ons zegenen met boosheid 

over onrechtvaardigheid, 

onderdrukking en de uitbuiting van mensen 

zodat we werken voor rechtvaardigheid, 

vrijheid en vrede. 

 

Moge God ons zegenen met tranen 

die we plengen voor hen die lijden door pijn, 

verstoting, honger en oorlog, 

zodat we onze handen zullen uitstrekken 

tot troost. 

 

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 

Dat we geloven een verschil te kunnen maken 

in deze wereld. 

Zodat we doen waarvan anderen zeggen 

dat het onmogelijk is. 
 

Franciscaner zegenbede 

 
 
 

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom): 
 

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30-11.30 uur 
7161 GR  Neede  Donderdag : 9.30-11.30 uur 
℡  0545-286835  Vrijdag : 18.30-19.30 uur 
� secretariaatneede@stpaulusparochie.nl 
�  www.stpaulusparochie.nl 
Rabobank:  Algemeen: 13.56.00.065  -  Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

 

  ________________________________________ 
 
 
 


