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         PAROCHIEBLAD 
 

 

 

              

Parochie St. Paulus      Locatie H. Caecilia Neede 
  

 50e Jaargang, no. 3.   mei – juni - juli 2012 
 

 
 

 
 

27 MEI: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
Lezingen: Handelingen 2, 1-11; 1 Korinte 12, 3-7.12-13; 

Johannes 20, 19-23 
 

ie het ooit benauwd gehad heeft, weet 

hoezeer adem van levensbelang is. Zonder 

adem kan geen mens. Kinderen doen tijdens het 

zwemmen wel eens een wedstrijdje wie het langst 

onder water kan blijven, maar ze komen altijd 

weer gauw boven. Ze merken dat je eigenlijk geen 

minuut zonder kan. Toch wordt ons in het leven 

menigmaal de adem benomen, omdat we te maken 

krijgen met geweld, chaos, met gebeurtenissen 

waarmee we helemaal niet geconfronteerd willen 

worden, maar die toch plaatsvinden: een ramp, 

ziekte, pesterijen, machtsmisbruik, dood. Momen-

ten waarop je vast komt te zitten en geen uitweg 

meer ziet. 

De eerste volgelingen van Jezus waren angstig en 

uitgeblust. Maar een gevoel van benauwdheid kan 

ook ons als hedendaagse geloofsgemeenschap 

overheersen in een tijd van snelle veranderingen 

en hectische gebeurtenissen in kerk en samenle-

ving. Wanneer we kijken naar de geschiedenis van 

de kerk dan zien we pieken en dalen. De kerk is 

altijd een gemeenschap in beweging. 

Voor de voortgang van die dynamiek zorgt de 

heilige Geest. Hij is de kracht die God liet neerda-

len over het groepje angstige apostelen. Hij geeft 

mensen de kracht om nieuwe wegen in te slaan, 

om een nieuw begin te maken. 

W 
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Pinksteren vieren is vieren dat wij christenen in beweging komen: doorgewaaid, 
fris en vrij, bevrijd van doemdenken, in vuur en vlam, zoekend naar verbinding 
en eenheid. De heilige Geest, de door Jezus beloofde Helper waait altijd waar en 
wanneer Hij wil. Zalig Pinksteren! 
Pastoor H.A.M. de Jong 
 

 
 

1 JULI: H. APOSTEL PAULUS, PATROON VAN ONZE PAROCHIE 
Lezingen: Handelingen 22, 3-16; Galaten 1, 11-20; Johannes 21, 15-19 

 

oen wij anderhalf jaar geleden als parochies fuseerden, kreeg onze parochie 
de naam Sint Paulus. De naam van de apostel, waar verschillende brieven 

ons zijn overgeleverd, is al eeuwenlang verbonden met het aangrenzende bisdom 
Münster, waar wij tot op de dag van vandaag veel historische banden mee heb-
ben. Met de keuze van St. Paulus moesten we ook komen tot een datum waarop 
we onze patroon zouden vieren. St. Paulus vieren we namelijk op twee data 25 
januari en 29 juni. 25 januari is het feest van de Bekering van St. Paulus, al 
jarenlang verbonden met de Week van gebed voor de eenheid van de christenen 
en 29 juni is het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. De keuze is toen 
gevallen op het feest van 29 juni. Onder andere om de eenvoudige reden dat als 
we een parochiedag zouden organiseren op 29 juni het aangenamer weer zou zijn 
dan op 25 januari. Dit jaar gaat het er dan eindelijk van komen. Op zondag 1 juli 
vieren de eerste parochiedag in Groenlo.  
In de heilige Mis mogen we dan het getuigenis horen van St. Paulus, die over-
tuigd van het doen van Gods Wil, de volgelingen van Christus in boeien sloeg, 
maar op een dag een stem hoorde zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” 
Op deze vraag horen wij geen antwoord maar wel een nieuwe en open houding: 
“Wat moet ik doen, Heer”. De onvermoeibare bestrijder van de Christus, is vanaf 
dat moment de onvermoeibare verkondiger van Hem geworden.  
K. Donders 
 

 

UITNODIGING VOOR ST. PAULUS PAROCHIEDAG OP ZONDAG 1 JULI 
 

p 1 juli a.s. zal in Groenlo de eerste St. Paulus Parochiedag worden gehou-
den. Alle parochianen van de St. Paulusparochie worden uitgenodigd om 

deel te nemen aan deze parochiedag. 
 

Om 10.00 uur begint de eucharistieviering met het koor Kiddoesj 
uit Beltrum en het kinderkoor Music4Kids uit Lievelde. Ook zal 
het St. Pauluslied (gecomponeerd door pastor Simon Nagelmae-
ker) voor het eerst worden gezongen. Voor de allerkleinsten is er 
opvang in City Lido. 
Na de viering is er een lunch in het naast de kerk gelegen City 
Lido. Van 12.30-14.00 uur is er een middagprogramma. 

 

Om het gezamenlijke karakter van deze St. Paulusdag te benadrukken zijn er op 
deze zondag geen vieringen in de andere locaties. Volgend jaar zal de St. Paulus-
dag worden gehouden in één van de andere locaties van de St. Paulusparochie. 

T 

O 
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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  
 

Do. 17 mei  Hemelvaart van de Heer 

  In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk Groenlo) 

 10.30 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

 

Weekend van 19 en 20 mei: 7e Zondag van Pasen 

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  In de Grote Kerk:  

 14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer Folkert Rinkema (GKV). 

  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. 19 mei Eibergen 19.00 uur WCV - AZ 17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur EU - KD 

Zo. 20 mei     10.30 uur EU – KD 

Di. 22 mei Eibergen 9.00 uur EU – KD  

 

Weekend van 26 en 27 mei: Hoogfeest van Pinksteren 

Za. 26 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-

koor. Voorganger is pastor K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de Nederlandse Missionaris. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 26 mei Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 27 mei Eibergen 10.30 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ 

Ma. 28 mei Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 28 mei Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 2 en 3 juni: Heilige Drie-eenheid 

Zo. 3 juni 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 

Wo. 6 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 7 juni  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. 2 juni Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 3 juni Eibergen 12.30 uur 1e H.Com.-HdJ/MP 10.30 uur EU – Vicaris Pauw 

Di. 5 juni Eibergen 9.00 uur EU – KD 
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Do. 7 juni Rietmolen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 9 en 10 juni: Sacramentsdag 

Za. 9 juni  In de R.K. Mattheuskerk in Eibergen: 
 19.00 uur Gezamenlijke Vormselviering voor de geloofsgemeen-

schappen van Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen. 
Voorgangers zijn rector P. Kuipers en pastor M. Peters-
van Langen. 

Zo. 10 juni  In de Grote Kerk: 

 10.00 uur Oecumenische dienst met zang van het R.K. Dames- en 
Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker en do-
minee Jan-Peter Prenger. Er is kindernevendienst en na 
afloop koffie drinken in Gebouw Diekgraven. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 9 juni Eibergen 19.00 uur Vormsel – PK/MP  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 10 juni Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 12 juni Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 16 en 17 juni: 11e Zondag door het jaar (Vaderdag) 

Zo. 17 juni 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-
ganger is pastor K. Donders. 

  Er is een 2e collecte voor de St. Pieterspenning. 
 12.00 uur Doopviering met zang van het koor Diapason. Voorgan-

ger is pastor K. Donders. 
Wo. 20 juni 19.00 uur Wandeltocht. Vertrek bij het Gedenkbos aan de Water-

leidingdijk te Neede (zie ook blz. 8). 
 20.00 uur Redactievergadering voor de Vakantiebinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren op het secretari-

aat of e-mailen: redactieneede@stpaulusparochie.nl. 
Do. 21 juni 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 16 juni Eibergen 19.00 uur WCV – MP  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 17 juni Rietmolen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 19 juni Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 23 en 24 juni: Geboorte van Johannes De Doper 

Za. 23 juni 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastoor H. de Jong. 

Vr. 29 juni  In de Grote Kerk:  
 14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

dominee C. Lodewijk (NGK). 
  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. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 23 juni Rietmolen 19.30 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

Zo. 24 juni Eibergen 10.30 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 26 juni Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 30 juni en 1 juli: 13e Zondag door het jaar 

Zo. 1 juli  In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk Groenlo) 

 10.00 uur Eucharistieviering b.g.v. het patroonsfeest van St. Pau-

lus, bestemd voor alle parochianen van de St. Pauluspa-

rochie. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Zie ook de uitnodiging op blz. 2. 

  Vanwege deze St. Paulusdag is er dit weekend in Neede 

geen viering. 

Wo. 4 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Do. 5 juli  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. 30 juni Eibergen 19.00 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

 Rietmolen 19.30 uur WCV – MP 

Di. 4 juli Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  

Do. 6 juli Rietmolen 9.00 uur EU – KD  

 

Vieringen in de komende weken: 

Za. 7 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is hulpbisschop Th. 

Hoogenboom. 

 
 

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

 

Overleden: 

24-03 Mevr. H.M. Kuiper-Maurik, verz.huis Het Saalmerink Haaksbergen, 83 

jaar 

18-04 Dhr. B.J. Wegdam, Wilhelminastraat 47, 77 jaar 
 

 

Vertrokken: 

Fam. F.A.B. Kl. Nijenhuis, Lage Blik 9 naar Eibergen 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

VORMELINGENDAG, DE MOOISTE DAG 
 

et 40 vormelingen uit de locaties van Rekken, Rietmolen, Neede en Eiber-

gen vertrokken ouders en begeleiders zaterdag 14 april naar Zutphen. In 

totaal waren er ruim 90 vormelingen met hun begeleiders bijeen in Zutphen voor 

de vormelingendag van het vicariaat Arnhem. 

M 
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De vormelingendag ‘Spirit Arnhem’ begon met een Eucharistieviering met 
vicaris Pauw als hoofdcelebrant. In de preek spoorde hij de aanwezigen aan 
moedig te zijn en voor hun geloof uit te durven komen. De pastores Ten Kloos-
ter, Pikkemaat en Scholten concelebreerden en diaken Ten Bruin assisteerde. 
Het was een prachtige viering, opgeluisterd door de mooie gezangen van het 
jongerenkoor uit Aalten, onder leiding van Anita Blokhorst. De vormelingen 
namen actief deel aan de viering door het lezen van de lezingen, het bidden van 
de voorbeden en door mee te zingen met het koor. 
 

Na de viering begaf de groep zich naar de scholengemeenschap ‘Het Stedelijk’ 
voor de lunch. Het spetterende middagprogramma werd geopend met een break-
dance, waarna jongerenwerker Hao Tran vertelde over het thema ‘Heartbeat, 
waar klopt je hart voor?’ Hij vroeg de vormelingen naar hun passies, naar de 
dingen waar hun hart voor klopt. Verder gaf hij aan dat Gods hart klopt voor 
ieder mens en dat Hij zoveel van mensen houdt dat Hij zijn leven heeft gegeven, 
zodat wij een nieuw en eeuwig leven mogen hebben.  
 

Vervolgens gingen de vormelingen en hun begeleiders aan de slag in de verschil-
lende workshops. Zo konden vormelingen een zuster spreken over het leven in 
een klooster, via foto’s het verhaal van anderen ontdekken, stil worden om naar 
hun eigen hart te luisteren, in gesprek gaan met mensen met een beperking, een 
rozenkrans knopen, een theaterstuk maken en graffiti spuiten. Begeleiders 
dachten in hun workshop na over het aanbod na het vormsel en in de tweede 
workshop maakten zij een kaars, die zij voor de vormelingen hebben opgestoken. 
Aan het eind van de dag lieten de vormelingen hun graffitiwerken, een theater-
stuk en hun zelfgeknoopte rozenkransen zien. Begeleiders toonden hun mooie 
zelfversierde kaarsen, waarna de dag werd afgesloten met het zingen van het 
lied: Geest van God, Adem van leven. 
Na afloop gaven vele vormelingen aan dat zij een fantastische dag hebben be-
leefd. Eén van hen zei zelfs: “Dit is de mooiste dag van mijn leven!” 
De vormelingen hebben de graffiti werkstukken tijdens de presentatievieringen 
weer aan de parochianen laten zien. 

Marga Peters, 

pastoraal werkster St. Paulusparochie 
 

Bekijk enkele foto’s van deze bijzondere dag op onze website 
www.stpaulusparochie.nl 
Ga naar menu LOCATIES � Neede � Diversen � Fotoalbums 

 

 

 

 

 

ST. PAULUSPAROCHIE NU OOK ONLINE 
 

p 16 april jl. om 20.00 uur is de St. Paulusparochie online gegaan met haar 
website. De lancering van de website vond plaats in het Achterhuis te 

Neede. Aan de website is geruime tijd hard gewerkt door de vrijwilligers van de 
St. Paulusparochie. Het adres van de St. Paulusparochie op het World Wide Web 
is: www.stpaulusparochie.nl. 
 

O 
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De presentatie van de website vond plaats 

in aanwezigheid van afgevaardigden van 

het bestuur, pastoresteam en locatieraden. 

Uiteraard waren ook de vrijwilligers die 

afgelopen tijd aan de website hebben ge-

werkt aanwezig. Tijdens de bijeenkomst 

werd de werking en opbouw van de website 

gedemonstreerd. Naast pagina’s met alge-

mene informatie betreffende parochie, heeft 

iedere locatie van de parochie de mogelijk-

heid eigen, locatiespecifieke informatie op 

de website te zetten. 
 

Nadat de St. Paulusparochie van start was 

gegaan en in het voorjaar van 2011 haar 

logo presenteerde, was het tijd voor de volgende stap in de communicatie van de 

parochie. Een werkgroep onder leiding van bestuurslid Marieke Frank werd 

geformeerd. Eerst zijn de uitgangspunten geformuleerd. Voorop stond dat de 

website aan de verschillende locaties (Beltrum, Groenlo, Eibergen, Lievelde, 

Rekken, Rietmolen en Neede) de gelegenheid moest bieden om zich te kunnen 

presenteren. Ook moest de website gebruiksvriendelijk zijn voor wat betreft het 

onderhoud. Dit moet namelijk allemaal door vrijwilligers gebeuren. Vervolgens 

toog een technische club onder leiding van Rob Steuber van Steuber Design aan 

de slag om de website te bouwen. Nadat dit in het najaar van 2011 gereed was, is 

gestart met het vullen van de website met inhoud. Hierbij zijn alle vrijwilligers 

die een taak hebben in het onderhouden van de website hierbij betrokken. Dit 

was veel werk en heeft ook veel tijd gekost, maar het resultaat mag er zijn. Vice-

voorzitter Bertil van Lith van het parochiebestuur: “Een bijzondere prestatie 

van onze vrijwilligers om samen de website te bouwen. Er is veel werk verricht. 

Heel belangrijk ook, want voortaan zijn we nu ook vindbaar op het internet”. 
 

 

 

VARKENSBOEREN 
 

k was onlangs op bezoek in het mooie dorp Zelhem. 

Te gast in het plattelandshuis aldaar. De zaal was 

bomvol. Allemaal varkensboeren, die bijgepraat wilden 

worden over de zogenaamde ‘stoppersregeling’. Geheel 

of gedeeltelijk stoppen, of natuurlijk doorgaan. Allerlei 

termen werden gebruikt: emissie, besluit huisvesting, 

balansbal, fiscale claims, varkenseenheden, taxatiewaarde en boekwaarde. Zelfs 

I 

Wat is er zoal op de nieuwe 

website te vinden? 

 

Rooster van vieringen 

Tarieven begraafplaatsen 

Reglement begraafplaats 

Contactgegevens secretariaat 

Pastoresteam 

Bestuur 

Locatieraden 

Werkgroepen 

Geschiedenis kerken 

etc. 

 
Ontdek het zelf…! 
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werd er gesproken over ‘varkensrechten’. Toch echt wat anders als bijv. mensen-
rechten. 
Nooit gedacht dat er zoveel speelde binnen de varkensboerenwereld. Ja, natuur-
lijk wel dat het moeilijk ging in die sector. Deze boeren staan voor lastige keuzes. 
Daar zitten veel haken en ogen aan. Als kerk kunnen we hen laten voelen dat we 
meeleven. Dat is toch wel het minste dat we kunnen doen. Want deze boeren zijn 
hardwerkende mensen, die heel wat liefde voor hun vak hebben. Ze willen een 
goed product afleveren, dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom 
willen we hen een hart onder de riem steken.  

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie parochie St. Paulus 
 

 

 

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 onder-
staande 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. 
 

 

 

DIOCESANE MISDIENAARDAG, TARCISIUSDAG 
 

et Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar voor het eerst een diocesane 
misdienaarsdag. Deze dag wordt Tarcisiusdag genoemd en vindt plaats op 

zaterdag 23 juni in Utrecht. De heilige Tarcisius is de patroonheilige van de 
misdienaars. 
Alle misdienaars van het Aartsbisdom Utrecht (tussen de 8 en 16 jaar) en hun 
begeleiders zijn van harte welkom op deze misdienaarsdag. Na een feestelijke 
Eucharistieviering in de Catharinakathedraal lopen misdienaars een leuke 
speurtocht door de binnenstad van Utrecht. De speurtocht bestaat uit creatieve, 
actieve en leerzame onderdelen. 

A 

H 
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Het programma ziet er als volgt uit: 

10.30 Inschrijving 

11.00 Euch.viering in de Catharinakathedraal (hoofdcelebrant: kardinaal Eijk) 

12.00 Lunch (zelf meenemen) 

12.45 Speurtocht door Utrecht, met o.a. de volgende onderdelen: 

 quiz, film, sport en spel, Ariëns geboortehuis, Paushuize, Domtoren, het 

beeld van St. Willibrord… 

15.30 Einde speurtocht 

15.45 Afsluiting in de tuin van het bisdom, met prijsuitreiking en een snack 

16.30 Einde Tarcisiusdag 
 

Ook vanuit onze St. Paulusparochie zullen misdienaars deelnemen. Alle misdie-

naars zijn inmiddels benaderd via de contactpersonen door kapelaan Donders. 
 

 

 

SCRATCHDAG VOOR MIDDENKOREN IN REKKEN 
 

e Zanggroep Rekken organiseert op zaterdag 29 september 2012 een regio-

nale scratchdag. Een scratchdag betekent zoveel als “zangdag voor mid-

denkoren” (voorheen jongerenkoor). Dit ter gelegenheid van 140 jaar katholieke 

kerk Rekken. 

Om 14.00 uur wordt er in de RK Martelaren van Gorcum 

kerk gestart met instuderen van liederen onder leiding van 

Frank Sterenborg en met begeleiding van een gelegenheid-

sensemble. Tussendoor is er ruim gelegenheid om de onder-

linge band te verstevigen en de inwendige mens te verster-

ken. 

De zang-/woordviering begint om 19.00 uur en pastor is Cor van der Wiel. 
 

Wij nodigen zangers en zangeressen uit (koorlid of niet) om mee te doen. 

Verdere informatie en aanmeldingen via e-mail: zanggroeprekken@kpnmail.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 

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

25 – 28 mei H. de Jong 06-12379793 

1 – 4 juni K. Donders 06-28302101 

8 – 11 juni S. Nagelmaeker 06-53553557 

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

23 – 25 juni H. de Jong 06-12379793 

20 juni – 2 juli K. Donders 06-28302101 

6 – 9 juli M. Peters-van Langen 06-29405303 

13 – 16 juli H. de Jong 06-12379793 
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Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar 
keuze contact opnemen. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

TERUGBLIK OP PASEN 
 

it jaar was er voor het eerst geen Paaswake in onze eigen kerk. Van diverse 
kanten hebben we gehoord dat dit als een gemis is ervaren, en daarin 

voelen wij ook zeker mee. Dezelfde geluiden horen wij ook van andere locaties. 
 

In februari 2011 heeft het Bisdom een nieuw liturgisch beleidsplan gepresen-
teerd, waarin onder andere is bepaald dat het Paastriduum (Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paaswake) tenminste in het Eucharistisch Centrum (in ons 
geval de Calixtuskerk in Groenlo) gevierd moet worden. Het is niet toegestaan 
om in andere kerken tijdens het Paastriduum Woord- en Communievieringen of 
Oecumenische Diensten te houden. 
Omdat wij nog beschikken over twee priesters is dit jaar ook in Beltrum het 
Paastriduum gevierd. Als we ook volgend jaar met Pasen nog over twee priesters 
beschikken, zal het Paastriduum behalve in Groenlo ook in Eibergen worden 
gevierd. 
In enkele locaties waren mensen die opriepen om toch eigen vieringen te organi-
seren. Dit zou dan wel zonder pastor moeten, want zij mogen niet afwijkend 
handelen van de voorschriften van het Bisdom. 
 

In onze kerk was er op Goede Vrijdag ’s middags kruisweg bidden, ’s avonds een 
woordviering en op Eerste Paasdag een (goed bezochte) eucharistieviering met 
kindernevendienst. 
Langs deze weg willen we ons graag aansluiten bij pastoor De Jong. Hij sprak 
aan het einde van de viering op Eerste Paasdag in onze kerk zijn dank en waar-
dering uit voor iedereen die zich voor en achter de schermen heeft ingezet voor 
het vieren van het Hoogfeest van Pasen. 
Als locatieraad willen we ook de lectrices Ery Geerts en Simone Meijerink en 
koster Henk Holtkamp bedanken voor de Needse inbreng in de gezamenlijke 
vieringen op Witte Donderdag en/of Paaszaterdag in Groenlo. Onze waardering 
is ook voor de Needse parochianen die de moeite hebben genomen om de geza-
menlijke vieringen bij te wonen. 
 

 

 

NIEUWE TARIEVEN PER 1 JULI 2012 
 

n december 2011 hebben wij gemeld dat er gewerkt werd aan nieuwe tarieven 
voor 2012, maar dat het overleg daarover nog gaande was. 

Het parochiebestuur heeft een richtlijn voor de tarieven vastgesteld. Locaties 
mogen hiervan afwijken, maar het streven is wel dat binnen 3 jaar de tarieven 
op één lijn liggen. Voor de tarieven van de begraafplaatsen is deze harmonisatie 
in de afgelopen jaren al vergaand doorgevoerd. 
 

D 
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In Neede zullen per 1 juli 2012 nieuwe tarieven worden gehanteerd. U treft ze 

aan op het bijgevoegde inlegvel. 

Voor onze locatie zijn de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2012: 

• De kosten voor een misintentie gaat omhoog van € 6,50 naar € 8,00. 
(het moment van opgeven is bepalend voor het tarief, niet de datum waarop 

de intentie gelezen wordt) 

• Voor doop, eerste communie en vormsel zijn richtbedragen opgenomen in het 

tarievenoverzicht 

• Er geldt een apart tarief voor een avondwake 

• De ‘continuïteitsbijdrage’ heet voortaan ‘zorgbijdrage’ en zal in de meeste 

locaties van St. Paulus worden ingevoerd. Het tarief is verhoogd van € 350,- 
naar € 450,- 

 
 

 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

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 
 

8 april € 208,55 Parochiële Caritas Instelling St. Paulus 
29 april € 43,05 Roepingenzondag 
 

 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE 
 

ijdens Sam’s kledinginzamelactie in Neede op 30 en 31 

maart voor Cordaid Mensen in Nood is in totaal 150 kg 

ingezameld. 

Dank aan iedereen die zijn/haar goede gebruikte kleding en 

schoeisel naar het inzamelpunt bij de kerk heeft gebracht. 

De helaas lagere opbrengst (in 2011 600 kg en in 2010 400 kg) heeft ongetwijfeld 

te maken met de huis-aan-huis inzameling in Neede op vrijdag 30 maart door 

een andere organisatie. 
 

 

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 woensdag 5 september gelden weer de normale openingstijden: woensdag 

en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur. 

T 
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KINDEREN R.K. SCHOLEN NEEDE: € 1.000,- VOOR DE VASTENACTIE 
  

e kinderen van de Ariënsschool en de Alfrinkschool in Neede hebben maar 
liefst € 1.000,99 bijeen gebracht voor de Vastenactie. Aan het begin van de 

Witte Donderdag-Schoolviering, voorgegaan door pastoor De Jong, brachten de 
kinderen de vastendoosjes naar voren. De kinderen deden volop mee in de ge-
bedsviering, waren aandachtig en betrokken bij de uitleg van het bijbelverhaal 
én het verhaal van de Vastenactie. 

De opbrengst van de Vastenactie is dit jaar 
bestemd voor Ethiopië. In de stad Addis Abeba 
leven veel kinderen en jongeren in bittere ar-

moede. Ze kunnen niet naar school en hebben te weinig te eten. Met onze hulp 
kunnen hun leefomstandigheden worden verbeterd. 
Na de viering in de kerk volgden broodmaaltijden in de beide scholen. 
 
In de Vastenton achterin de kerk zat € 518,25 aan contanten en € 99,- aan mach-
tigen. Dat brengt de totale opbrengst van de Vastenactie in Neede op € 1.618,24. 
Dank aan alle gevers voor dit mooie resultaat. 
 

 

ROEPINGENZONDAG 
 

p zondag 29 april heeft de werkgroep vieringen de dienst in onze kerk 
verzorgd. 

Aan het eind van de viering heeft Gerard ten Voorde, voorzitter van de locatie-
raad, aandacht besteed aan roepingenzondag. 
Hij noemde eerst de priesters en de pastoraal werkers, die werkzaam zijn in de 
Sint Paulusparochie. Zij hebben gehoor gegeven aan hun roeping. 
Daarna sprak hij over de werkgroep vieringen. Het wordt zeer op prijs gesteld 
dat wij als werkgroep de vieringen verzorgen als er geen priester of pastoraal 
werker beschikbaar is en daarom kregen wij, Lies Stoer en Lidy van der Heijden 
een leuke boeket bloemen. 
Dat hebben we erg gewaardeerd.  
De andere leden van de werkgroep zijn Annie Haarman en Her-
mien Kempers. 
Of het onze roeping is, weet ik niet, maar wij vinden het belangrijk 
dat er toch een viering in onze kerk kan zijn. 
Hartelijk bedankt voor dit leuke gebaar. 
Namens de werkgroep vieringen, 

Lidy van der Heijden 
 

 

 

 
 

███████████ GELEZEN… ███████████ 
 

Bidden verandert de wereld niet, 

maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld. 

Albert Einstein 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

IKON LANCEERT BIJBELMOVIES.NL 
 

e Bijbel is waarschijnlijk het meest gelezen boek ter wereld, maar het is ook 

een dikke pil. Het heilige boek telt in totaal 66 Bijbelboeken, verdeeld over 

het Oude en Nieuwe Testament: samen goed voor honderden pagina’s tekst. Met 

korte animatiefilmpjes van Bijbelmovies.nl geeft de IKON een samenvatting van 

alle Bijbelboeken. Soms komisch, soms serieus, maar altijd kort. Het gaat in 

totaal om 36 filmpjes. Sommige filmpjes behandelen meerdere Bijbelboeken. Het 

langste filmpje duurt 51 seconden (Genesis), drie filmpjes duren slechts 10 

seconden. De Bijbelmovies zijn te bekijken op de website www.bijbelmovies.nl.  

Uit: Parochiebladenservice mei 2012 
 

 

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

 

UIT DE BINDING VAN SEPTEMBER 1974 
 

n 1974 is er een uitgebreide enquête gehouden onder alle parochianen. Enkele 

opvallende (en soms zelfs tegenstrijdige reacties) willen we u niet onthouden: 
 

Vooraf maken we u er op attent: 

1. Dat er 1271 vragenlijsten zijn uitgereikt en 636 ontvangen. Dat is 50%. 

2. Dat wij de antwoorden hieronder willen weergeven, veelal letterlijk, maar zonder naschrift of 

commentaar onzerzijds 

3. Dat wij geen namen noemen van mensen die de reacties geven 

4. Dat er uit de antwoorden zeer uiteenlopende wensen, soms tegengesteld aan elkaar, naar voren 

komen die een grote pluriformiteit aan het licht brengen 
 

De vraag: heeft u opmerkingen /wensen met betrekking tot de liturgische diensten in onze parochie-

kerk? leidde o.a. tot de volgende reacties: 
 

Met betrekking tot de tijden en de duur van de vieringen: 

- Geen winterdienst, begintijden op zondag het gehele jaar door om 8 uur en 10.00 uur 

- Zaterdags een mis om 15.00 uur 

- Tijdstip van kerkdiensten aanpassen aan de agrarische bevolking 

- Nachtmis op Kerstmis om 5 uur, met oude kerstliederen 

- Kortere missen 40 tot 45 minuten 
 

Met betrekking tot de soorten vieringen: 

- Vieringen in het Nederlands, zonder zang 

- Vieringen met voorkeur voor Latijnse Mis 

- Gaarne meer algemeen christelijke diensten in samenwerking met anders gezinde groeperingen 

- Veel Nederlandse gebeden en gezangen, zodat men mee kan zingen 

- Vaker boetevieringen , minstens 4 keer per jaar 

- Boeteviering tijdens de H. Mis 

- Zou het mogelijk zijn om eens een H. Mis te organiseren voor thuiszittende bejaarden en langdurig 

zieken? 
 

Met betrekking tot de orde van de diensten wordt gezegd: 

D 
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- Lezingen laten verzorgen door leken 

- Sterk tegen dat leken voorlezen: meestal kunnen zij namelijk niet lezen 

- Geen lezingen door leken. Het is soms zo onbegrijpelijk 

- De collecte zou ik persoonlijk graag afgeschaft zien, want dat zie ik niet zo erg zitten 

- Ook andere vrouwen de H. communie laten uitreiken; niet alleen de Zusters. 

- Er voor zorgen dat niemand voortijdig de kek verlaat, met uitzondering van mensen die ziek zijn of 

zich niet goed voelen. 

- Geen geknoei met kaarsen tijdens de paaswake. Veel hinder van walm. Hoesten en kuchen leidt af 

- Geen halve minuten wachten, vlotter doorpraten 
 

Met betrekking tot de zang in de kerk wordt gezegd: 

- Het moet toch mogelijk zijn dat het herenkoor een moderne mis kan zingen 

- Wat vlottere liederen, geen 6-7 coupletten 

- Graag 8 stemmige mis van Bruckner 

- Geen liedjes zoals “het zijn de kleine dingen die het doen” of “lief zijn voor elkaar”. Het moet geen 

show worden , maar een plechtig ritueel met b.v. Tantum ergo, Ave Verum, Bach of Schubert 

- Jammer dat het orgel nogal eens vals is 
 

Met betrekking tot de preek wordt gezegd: 

- Hardere aanpak van de preek, niet volgens het Evangelie, maar over de kerk en de samenleving in 

het algemeen. 

- Een betere preek voor deze tijd, waar direct een kern wordt geraakt. Niet eerst erom heen draaien, 

wij begrijpen het ook wel in één keer. 

- Af en toe géén preek in het weekend 

- Eén keer per maand een geestelijke van buiten Neede laten komen voor de preek 

- Geen andere priester voor de preek; onze pastoor is niet te vervangen. “Verandering van spijs doet 

eten” gaat hier niet op. 
 

Tot zover deze greep uit de enquête. Bepaalde opmerkingen van parochianen 
zijn ongetwijfeld ook nu nog actueel(!), maar uit andere reacties ontdek je de 
vooruitgang die inmiddels is geboekt, bijvoorbeeld een kerkverbinding, waardoor 
ook mensen thuis de vieringen kunnen volgen, of de inmiddels bestaande oecu-
menische vieringen. 
 
 

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

 

 

Meneer Janssen ging biechten. 

"Wat is uw probleem?" vroeg de kapelaan. 
 

"Nou, tijdens de oorlog heb ik een onderduiker op mijn 

zolder genomen." 

"Dat is toch geen zonde?" 

"Nou ja, ik vroeg er ook nog huur voor..." 

Zegt de kapelaan: "Ik vind dat dat wel door de beugel kan, 

want u liep zelf ook gevaar." 
 

"Nou, dan ga ik maar naar huis. O ja, nog een vraag: 

moet ik de man vertellen dat de oorlog voorbij is?" 
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████████ 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  

 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 

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. 
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HET KOST TOCH ZO WEINIG… 
 

Het kost niet veel om een glimlach te schenken 

of een hand op te steken voor een vriendelijke groet… 
 

… Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 

in het hart van een mens die je zo maar ontmoet. 
 

Het kost niet veel om een hand uit te steken 

om een ander behulpzaam te zijn… 
 

… Een dankbare blik is vaak de beloning 

al was de moeite voor u maar slechts klein. 
 

Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder 

of alleen de zachte druk van een hand… 
 

… 't Is voor de ander, of hij of zij 

even in een stuk paradijs is beland. 
 

Het kost toch zo weinig om een ander te geven 

wat je zelf graag ontvangt en waarvan je leeft… 
 

… Liefde! Alleen door dat weg te schenken 

krijg je veel meer terug dan je geeft. 
 

Die vriendelijke glimlach! Dat eventjes groeten! 

Die arm om de schouder! Die hulp die je bood!... 
 

… Het kost toch zo weinig 

maar het is zo ontzaglijk groot!  
 
 

 

 

 

 

 

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     *) Alleen niet in juli en augustus 
�  www.stpaulusparochie.nl 
Rabobank:  Algemeen: 13.56.00.065  -  Actie Kerkbalans: 13.56.03.005 
 

 

 
 

 FAMILIE _________________________________ 
 

 

  ________________________________________ 
 
 


