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         PAROCHIEBLAD 
 

 

 

              

Parochie St. Paulus        Locatie H. Caecilia Neede 
  

 50e Jaargang, no. 6.   november – december 2012 
 

 
 

DE DOOD IS NIETS 
 

De dood is niets. 

Ik ben maar aan de andere kant. 

Ik ben mijzelf, Jij bent jezelf. 

Wat we waren voor elkaar zijn we nog altijd. 
 

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. 

Spreek tegen mij zoals weleer, 

op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. 
 

Lach om wat ons samen heeft doen lachen, 

bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij. 
 

Spreek mijn naam uit thuis 

zoals je altijd gedaan hebt, 

zonder hem te benadrukken, 

zonder zweem van droefheid. 
 

Het leven is wat het altijd is geweest, 

de draad is niet gebroken. 

Waarom zou ik uit je gedachten zijn? 

Omdat je me niet neer ziet? 
 

Nee, ik ben niet ver, 

juist aan de andere kant van de weg. 

Zie je, alles is goed. 
 

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken 

en er de tederheid terugvinden, 

zuiverder dan ooit. 

Dus, droog je tranen 

en ween niet als je van me houdt. 
 

Toegeschreven aan Augustinus 
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████████ OVERZICHT VIERINGEN ████████ 
 

Gebruikte afkortingen: 

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

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

WD = Woorddienst MP = Pastor Marga Peters-van Langen 

   RC = Vicaris R. Cornelissen 
 
 

Weekend van 27 en 28 oktober: 30e Zondag door het jaar 

Za. 27 okt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Di. 30 okt. 19.00 uur Rozenkransgebed. 
Do. 1 nov.  Allerheiligen 

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

 19.30 uur In de RK Kerk van Rietmolen: 
  Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. 

Nagelmaeker. 
Vr. 2 nov.  Allerzielen 

 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen 
met de Werkgroep Avondwake en Uitvaart. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 27 okt. Rietmolen 19.30 uur WCV – MP  17.30 uur EU – KD 

Zo. 28 okt. Eibergen 10.30 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD 

     17.00 uur Marialof – HdJ 

Di. 30 okt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 3 en 4 november: 31e Zondag door het jaar 

Zo. 4 nov. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte b.g.v. Willibrordzondag. 
Wo. 7 nov. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 3 nov. Eibergen 19.00 uur WCV – SN  17.30 uur EU – KD 

Zo. 4 nov. Rietmolen 10.30 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – RC 

Di. 6 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 10 en 11 november: 32e Zondag door het jaar 

Za. 10 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Er is een 2e collecte b.g.v. Radboudzondag. 
  Lees ook de ‘eieren-oproep’ op blz. 5. 
Do. 15 nov. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 10 nov. Eibergen 18.30 uur St.Maarten – AZ  17.30 uur EU – HdJ 
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 Rietmolen 19.30 uur WCV – SN 

Zo. 11 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 13 nov. Eibergen 9.00 uur WCV – SN 

 

Weekend van 17 en 18 november: 33e Zondag door het jaar 

Za. 17 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor het jongerenwerk van het 

Bisdom Utrecht. 

Di. 20 nov.  “Dag van het Licht” in De Molenberg in Groenlo, voor 

mensen die een dierbare hebben verloren. 

  Zie ook de uitnodiging op blz. 5. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 17 nov. Eibergen 19.00 uur WCV – MP  17.30 uur EU – KD 

Zo. 18 nov. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD 

Di. 20 nov. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 24 en 25 november: 34e Zondag door het jaar 

Zo. 25 nov. 10.30 uur Caeciliaviering (Eucharistieviering) met zang van alle 

koren. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

  Deze viering, met het “Vrijwilligers: broodnodig”, staat 

in het teken van onze vrijwilligers. Aan het einde van 

deze viering worden vrijwilligers die een taak hebben 

neergelegd bedankt, nieuwe vrijwilligers worden welkom 

geheten en de koorjubilarissen worden gehuldigd. 

Wo. 28 nov. 20.00 uur Redactievergadering voor de Kerstbinding. 

  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 

van het locatiesecretariaat. 

Vr. 30 nov. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer R. Reijnders (PKN) m.m.v. het RK Dameskoor. 

  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 

  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 24 nov. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 25 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 27 nov. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 1 en 2 december: 1e Zondag van de Advent 

Zo. 2 dec. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Kerstactie van de 

gezamenlijke Kerken in de gemeente Berkelland. 
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Wo. 5 dec. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 
Do. 6 dec.  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. 1 dec. Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – KD 

Zo. 2 dec. Eibergen 10.30 uur EU – HdJ  10.30 uur EU – KD 

Di. 4 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 6 dec. Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Weekend van 8 en 9 december: 2e Zondag van de Advent 

Za. 8 dec. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor 
Diapason, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 8 dec. Rietmolen 19.30 uur EU – KD  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 9 dec. Eibergen 9.00 uur EU – KD  10.30 uur EU – HdJ 

Di. 11 dec. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

 

Vieringen in de komende weken: 

Zo. 16 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 19 dec. 19.00 uur Woorddienst (boeteviering) met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Do. 20 dec.  In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis 
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden. 

 14.00 uur Kerstmiddag van de Seniorensoos in het Achterhuis. 
Vr. 21 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

de heer L. van der Meer (RK) m.m.v. het koor Jubilate. 
  Slecht ter been? Bel de Vlearmoesbus op 06 - 57 32 68 73 

en u wordt gehaald en weer thuis gebracht. 
  Aansluitend koffie en thee drinken in de kerk. 
Zo. 23 dec. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. 
Ma. 24 dec.  Kerstavond 

 17.00 uur Gezinsviering (Eucharistieviering) met zang van het koor 
Diapason. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
 21.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames- 

en Herenkoor. Voorganger is pastor M. Peters-van 
Langen. 

  Er is een 2e collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
Di. 25 dec.  Eerste Kerstdag 

 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en 
Herenkoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

  Er is een 2e collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
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█████████ FAMILIEBERICHTEN ██████████ 
 

 

Gedoopt: 

23-09 Lis Olminkhof, Oude Eibergseweg 17B 

21-10 Tess Klein Zandvoort, Wilgenstraat 17, Eibergen 

 Mick Schreuder, Blikweg 34 

 Diede Wissink, Weemerhof 53 
  

Overleden: 

25-09 Dhr. G.J. Kreuwel, Marktstraat 1A, 72 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 

Fam. H.J.B. Wolterink, Schoolstraat 20 naar Es 42-04 
 

 

 

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

 

 
 
 

 

EIEREN VOOR DE BANK 
 

e stuurgroep diaconie van de St. Paulusparochie wil diaconale 

acties graag verbinden met de liturgie van de kerkelijke 

vieringen. Daarom willen we eieren inzamelen voor de bank. Nee, 

niet de Rabo of ING, maar voor de voedselbank. 

Op 7 november a.s. is de dankdag voor gewas en arbeid. In het kader hiervan 

vragen we alle kerkgangers om in de vieringen van het weekend van 10 en 11 

november a.s. wat eieren mee te nemen. Graag in een goed doosje of in zo’n 

eiertray. De cliënten van de voedselbank blijken maar weinig eieren te krijgen in 

hun wekelijkse voedselpakket. U mag voor St. Maarten spelen. 

Dus vragen we vriendelijk: Geef massaal gehoor aan deze eier-oproep! 

Namens de Stuurgroep diaconie parochie St. Paulus, 

Simon Nagelmaeker. 
 

 

 

DINSDAG 20 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 lotgenoten kan hierbij helpen. 

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats 

of streek, recent of al langere tijd geleden, bent u van harte 

welkom op de “Dag van het licht” op dinsdag 20 november 

2012 in “De Molenberg” in Groenlo. 

Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep ''Omgaan 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 

D 

R 
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verder niet over gepraat. De gevoelens welke worden uitgesproken worden heel 
serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan. 
Als gastspreker is uitgenodigd Da. Eveline Struijk, voorganger PKN Eibergen. 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij 

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

 

 

IMPRESSIE EERSTE DIACONALE WERKBEZOEK 19 SEPTEMBER: 

RONDJE PLATTELAND GROENLO-NEEDE 
 

n Godsnaam doen. Caritas en diaconie in de praktijk. Dat is wat de zes 
werkboeken in dit werkjaar laten zien aan leden van pastorale teams en 

vrijwilligers in het aartsbisdom Utrecht. Deelnemers aan deze eerste dag wordt 
een druk programma op het platteland voorgeschoteld.  
De organisatie van deze dag lag in handen van gastheer Simon Nagelmaeker 
(profielhouder diaconie parochie St. Paulus). Initiatiefnemer is Jack Steeghs 
(diocesaan diaconaal werker) en hij doet verslag: 
 

Vincentius Groenlo 

De kennismaking met de plaatselijke Vincentius zet meteen de toon: gezellige 
sfeer, betrokken vrijwilligers en een scala aan in elkaar grijpende initiatieven om 
de nood voor de noodlijdenden in de (plaatselijke) samenleving te lenigen. Daar 
krijgt een mens energie van! 
Wat hier allemaal gebeurt is bijna teveel om op te noemen: verkoop in een goed 
uitgeruste kringloopwinkel, maaltijden voor ouderen, ophalen en herstellen van 
kringloopgoederen (kleding, speelgoed, huisraad, wit- en bruingoed), distributie, 
gesprekken van de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, uitwisseling met Polen. En 
vanzelfsprekend zijn er lijntjes met de gemeente, maatschappelijk werk, caritas, 
woningbouwvereniging en wat al niet meer… 
 

Boerenmaaltijd Neede 

Doordat er gereisd wordt tussen de programmaonderdelen krijgen we op deze 
dag veel te zien van het platteland in de Achterhoek. Een extraatje. Op de 
tweede halte, de boerderij van de familie Meijerink, worden we niet ontvangen in 
de keuken of woonkamer maar in de ligboxenstal. Voor het gebed heet 
profielpastor Nagelmaeker in het bijzonder de aangeschoven deelnemers aan het 
Kerk In Platteland (KIP)-project welkom. Na de hutspot met worst en de 
vanillepudding worden er ervaringen uit dat project gedeeld. Belangrijkste 
inzicht: het spreekt allerminst vanzelf om het leven en werken van de mensen op 
het platteland op de parochieagenda te houden. Als we geen initiatieven in die 
richting ontplooien doen we onszelf en de geloofsgemeenschap tekort. 
 

Voedselbank/Schuldhulpmaatje Neede 

Even verderop in het parochiecentrum van Neede horen we hoe de Voedselbank 
functioneert. We horen van de verdubbeling van het aantal aanvragen in het 
afgelopen jaar, we horen van de drijfveren van de mensen die zich inzetten voor 
het wekelijkse afhaalpunt. Daarna is het woord aan de plaatselijke coördinator 
en voorzitter van het landelijke project Schuldhulpmaatje, dat hier: ‘Schuldhulp 

I 
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op maat’ heet. Aandacht voor mensen zoals jij en ik, vanuit wat ooit eerder is 

ontvangen in leven en geloven. Ontvangen en geven uit die rijkdom werkt 

helend. Dat doet een mens goed. 
 

Zorgboerderij Neede 

Als de stoet auto’s een plek vindt op de parkeerplaats zorgboerderij ‘d’n 

oaverstep’, zien we nog net de busjes gevuld worden met deelnemers. Het 

eigenaarsechtpaar drukt ons op het hart dat de dagelijkse gasten uit diverse 

zorgcentra geen cliënten zijn maar deelnemers. Mensen die nu tijdelijk op 

krachten komen in het ritme van deze boerderij, om straks weer op eigen benen 

te kunnen staan. In nog geen tien jaar tijd is deze zorgboerderij ontstaan en 

inmiddels uitgegroeid tot zo’n tachtig deelnemers. Jong en wat ouder, allemaal 

mensen die alleen nooit de overstap kunnen maken naar een zelfstandig leven in 

onze huidige maatschappij. Om deze ambitie waar te maken zijn vele helpende 

handen nodig. Zeven professionele arbeidskrachten begeleiden de deelnemers. 

Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers nodig. De 50 vrijwilligers die, elk vanuit 

eigen kwaliteiten een steentje bijdragen, zijn niet geworven, ze komen vanzelf!  

Jack Steeghs, diaconaal werker Bisdom  

 

 

 

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 

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

2 – 5 november S. Nagelmaeker 06-53553557 

9 – 12 november H. de Jong 06-12379793 

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

23 – 26 november K. Donders 06-28302101 

30 nov. – 3 december S. Nagelmaeker 06-53553557 

7 – 10 december H. de Jong 06-12379793 

14 – 17 december 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 OECUMENE ██████ 
 
 

 

et afgelopen jaar stond in het teken van bezuinigingen door de economische 

crisis. Door deze bezuinigingen worden vooral de mensen getroffen, die van 

een bijstandsuitkering moeten rondkomen of door andere omstandigheden in een 

uiterst moeilijke financiële positie verkeren. 

De gezamenlijke kerken van de gemeente Berkelland willen deze mensen, alweer 

voor het zevende jaar, een hart onder de riem steken door hen als lichtpuntje 

voor de Kerst een goed levensmiddelenpakket te geven. 

D 
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Waarom? Omdat we dit willen doen in navolging van Jezus, die ons als opdracht 
meegaf om te zien naar de naaste. Wij maken geen onderscheid wie onze naaste 
is. We doen dit voor iedereen, christenen, moslims of niet gelovigen. Gewoon 
zonder onderscheid naar afkomst, religie of wat ook. De aanmelding voor een 
kerstpakket loopt via de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Schuldhulp op Maat en 
Maatschappelijk Werk van Sensire. 
 

Wilt u ons helpen om de kerstactie tot een succes te maken? Om dit te 
verwezenlijken moeten we sparen. Zoals eekhoorntjes een voorraad aanleggen 
voor de winter, moeten wij geld inzamelen om straks de levensmiddelen-
pakketten te kunnen betalen. Wij vragen u daarom naar draagkracht een gulle 
gift in de collecte voor de Kerstpakkettenactie te doen (in de H. Caeciliakerk op 
zondag 2 december). 
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar ons banknummer 13.56.53.347. 
Dankzij onze ANBI-status is uw gift is aftrekbaar voor de belastingen. 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA VORMING EN TOERUSTING 
 

ieronder een overzicht met de activiteiten die de komende maanden worden 
georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting. 

 

• Jongeren als verhaal van God met ds. Christien Ferrari (29 oktober om 19.30 
uur in gebouw Diekgraven) 

• Bibliodrama, meedoen in een Bijbelverhaal (4 november, na de kerkdienst, 
tot circa 15.00 uur, in gebouw Diekgraven) 

• Filmavond over Israël en de Palestijnen (13 november om 20.00 uur in 
gebouw Diekgraven) 

• Hoe God in mijn leven een rol speelt: een persoonlijk verhaal van Anke 
Bakker (28 november om 20.00 uur in gebouw Diekgraven) 

• Bijbels koken (14 december van 17.00 – 21.00 uur, vooraf aanmelden) 
 

Het volledige V&T-programma vindt u op www.stpaulusparochie.nl onder de 
locatie Neede (via menu Diversen, Activiteiten). Van harte aanbevolen! 
 

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

CAECILIAVIERING 
 

p 25 november is de jaarlijkse Caeciliaviering. We gedenken de feestdag van 
onze patrones Caecilia (22 november) en richten de aandacht op onze 

vrijwilligers. Het thema deze keer luidt “Vrijwilligers: broodnodig”. 
Eens in de drie jaar is er na de Caeciliaviering een feestelijk samenzijn voor onze 
vrijwilligers. Dit jaar is het weer zover. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

H 

O 
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Alle vrijwilligers ontvangen hiervoor een uitnodiging en wij hopen velen dan te 

kunnen begroeten. 

Gerard Bartels, secretaris locatieraad 
 

 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2011 
 

 

 Boekjaar Begroting Boekjaar 

 2011 2011 2010 

LASTEN   

Personeelskosten 41.906,- 46.010,- 40.876,- 

   (pastores, dirigenten, organist) 

Kosten onroerend goed 31.348,- 28.175,- 32.164,- 

   (gebouwen, kerkhof, energie, 

    verzekeringen, afschrijving, onderhoud)    

Rente en lasten en schulden 191,- 200,- 191,- 

Kosten eredienst 4.412,- 7.150,- 5.027,- 

   (altaarbenodigdheden, misboekjes)    

Kosten pastoraal 1.282,- 8.050,- 1.560,- 

   (werkgroepen, Binding, cursussen)    

Bijdragen (Bisdom) 10.514,- 8.000,- 9.590,- 

Afdrachten collectes voor derden 2.813,- 4.500,- 4.099,- 

Beheerskosten 4.403,- 6.845,- 7.152,- 

   (bestuur, administratie, telefoon, 

    abonnementen) 

Voordelig saldo   1.834,- 

 --------------- --------------- --------------- 

Totaal 96.896,- 108.930,- 102.493,- 

 

BATEN 

Bijdragen parochianen 70.921,- 78.975,- 76.563,- 

   (kerkbijdrage incl. continuïteitsbijdrage, 

    collectes, intenties, rouw-, trouw- en 

    jubileumvieringen) 

Collectes voor derden 2.813,- 4.500,- 4.099,- 

Opbrengsten uit bezittingen en belegg. 9.531,- 23.000,- 21.831,- 

Incidentele baten 3.000,- 

Nadelig saldo 10.604,- 2.455,-  

 --------------- --------------- --------------- 

Totaal 96.896,- 108.930,- 102.493,- 
 

De belangrijkste redenen voor het negatieve resultaat zijn het niet verhuurd zijn 

van de pastorie in de 2e helft van het jaar, dalende collecteopbrengsten en de lage 

rentestand. De inkomsten van de Actie Kerkbalans zijn wel stabiel gebleven. De 

kosten zijn in 2011 licht gedaald. 

Namens de locatieraad Neede, 

Daniël Mol, budgethouder 
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████████ UIT DE WERKGROEPEN ████████ 
 

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 4  november 9.00 uur M. Redeker en D. Konniger 
Zaterdag 10 november 19.00 uur E. Screever en D. Konniger 
Zaterdag 17 november 19.00 uur D. Konniger en E. Screever 
Zondag 25 november 10.30 uur M. Redeker en D. Konniger 
Zondag 2 december 9.00 uur E. Screever en M. Redeker 
Zondag 16 december 10.30 uur D. Konniger en E. Screever 

Maandag 24 december 17.00 uur M. Redeker en E. Screever 
Dinsdag 25 december 10.30 uur D. Konniger en M. Redeker 
 

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

 

OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

15 september € 106,25 R.K. geestelijke verzorging voor militairen 
23 september € 130,81 IKV Pax Christi (na oecumenische Vredesdienst) 
7 oktober € 61,50 Wereldmissiedag van de kinderen 
 

 

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN 
 

ier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de post 
hebben we al aanmeldingsformulieren laten bezorgen. Voor degene die hem 

niet heeft ontvangen kan zich via deze weg nog aanmelden. 
 

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die plaats zal 
vinden op 21 april 2013 in de H. Caeciliakerk te Neede. 
 

Wij verzoeken u Anita Wientjes te bellen. 
Van haar krijgt u dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt invullen 
en inleveren voor 1 november bij het parochiesecretariaat. 
Hartelijk dank namens de werkgroep: 

Anita Wientjes 0545-296246 
 

 

OPBRENGST SAM’S KLEDINGACTIE 
 

ijdens Sam’s kledinginzamelactie in Neede op zaterdag 
6 oktober voor Cordaid Mensen in Nood is 200 kg aan 

goede gebruikte kleding en schoeisel ingezameld. Dat is 50 
kg meer dan bij de vorige inzameling in april. 
 

Hartelijk dank aan iedereen die, ondanks het regenachtige weer op die dag, 
spullen heeft gebracht voor dit goede doel. 
 

 

“Veel doet hij, die iets goeds doet”    Thomas a Kempis  

H 

T 
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████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

EEN BLOEM BIJ HET GRAF, EEN LICHT VOOR JE ZIEL 
 

p 2 november is het allerzielen. In het licht van de herfst bezoeken talloze 

mensen op de kerkhoven de graven van hun geliefden. Zerken worden 

geschrobd, vazen met verse bloemen gevuld en in heel wat streken is het gebruik 

om het tanende daglicht te verzachten met een lichtje op het graf. En onderwijl 

denkt men aan de gestorvene of bidt men voor de overledene om eeuwige rust en 

vrede. 

Wie naast de zorg bij het graf en de aandacht voor de gestorvene deze herfsttijd 

ook eens wil kleuren met verdieping van het eigen geloof en inspiratie voor de 

eigen ziel, raden we aan om alleen of samen met anderen kennis te nemen van 

een pastorale beschouwing van de bekende kerkvader Augustinus. 
 

Augustinus leefde van 354 tot 430 en was bijna veertig jaar lang bisschop van 

Hippo Regius aan de Noord-Afrikaanse kust. 

Omstreeks het jaar 423 schreef hij een mooie brief aan een bevriende collega. 

Eerder had die aan Augustinus enkele intrigerende kwesties voorgelegd, omdat 

hij door een weduwe dringend was verzocht haar overleden zoon op een 

bijzondere plek te laten begraven. Haar verzoek was gehonoreerd, maar de 

bezorgde medebisschop bleef toch met enkele vragen zitten en had behoefte aan 

ruggespraak met Augustinus. 

In zijn reactie zoekt Augustinus antwoord op vier problemen: 

• Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of cremeert? En zo ja, voor 
wie? 

• Wanneer je een overledene begraaft, maakt het dan enig verschil waar je dat 
doet? En zo ja, voor wie? 

• Heeft het zin om voor overledenen te bidden? 
• Wat moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je dromen 
verschijnt? 

Het geschrift is enkele jaren terug in het Nederlands vertaald en in een mooi 

verzorgde uitgave gepubliceerd onder de titel “Wat kunnen wij voor de doden 

doen?” 

Uitgeverij Damon, 3de druk. - ISBN: 978-94-6036-071-8, € 14,95 
 
 
 
 
 

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

 

BUSVERVOER NAAR KATHOLIEKE JONGERENDAG IN DEN BOSCH 
 

ondag 4 november vindt de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats in de 

Maaspoort te Den Bosch (Marathonloop 1), dat bestemd is voor tieners en 

jongeren van 12 tot 30 jaar. 

De KJD is een feest waar een paar duizend tieners en jongeren genieten van 

muziek & dans, workshops & lezingen en veel onderlinge ontmoeting. Het thema 

is dit jaar: ‘HOOP’. 

O 

Z 
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Zowel voor jongeren als voor tieners is er een speciaal programma. De dag begint 
om 9.30 uur en eindigt om 17.30 uur.  
De kosten voor de KJD in Den Bosch bedragen 10 euro als men zich online 
inschrijft, anders is het 15 euro aan de deur.  
Er rijden vanuit ons bisdom twee bussen naar de KJD. Een van beide bussen 
vertrekt om 7.00 vanuit Hengelo (Overijssel, parkeerplaats aan de Wetstraat 
achter de Hema), via Zutphen (8.00, Emmanuelkerk, Van Heemstrastraat 4) en 
Arnhem (8.45, Rijnhal, Olympus 1) naar Den Bosch (aankomsttijd: 9.30). De 
kosten voor de busreis bedragen € 5,- per persoon. Na afloop van de KJD rijden 
de bussen weer terug naar de opstapplaatsen. 
Voor meer info: www.jongkatholiek.nl/kjd. 

Hao Tran, Jongerenwerker Aartsbisdom Utrecht 
 

 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT! 
 

e Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of tot 

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

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

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom 

Klooster Wittem. De kalender kost € 5,95 en de opbrengst komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 
(www.kloosterwittem.nl). 
 

U kunt de kalender bestellen bij: 

Jan Emaus, Meijersweg 8, 7161 CL  Neede, Tel. 0545-291637 
 
 
 
 
 

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

 

 

PUZZELRUBRIEK 
 

uzzels oplossen zijn van alle tijd en ook vandaag de dag te vinden in vele 
bladen en kranten. Lange tijd stond ook in Binding een puzzel, met de 

mogelijkheid om de goede oplossing in te leveren. Er werd zelfs een 
puzzelklassement bijgehouden en de winnaar werd vermeld en kon bij de 
redactie een attentie ophalen. 
Aardig om te vermelden is dat, toen de redactie een keer aangaf te willen 
stoppen met de puzzel vanwege te het lage aantal inzendingen, dit aantal 
prompt weer omhoog schoot. De puzzel kon duidelijk nog niet gemist worden. 
 

Binding bevat al heel lang geen puzzel meer, maar voor de liefhebbers staat op 
de volgende pagina een puzzel “uit de oude doos”, uit de Binding van juni 1962. 

D 

P 



 13 – november / december 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Twee broers, beiden met een heel slecht karakter, hadden er een handje van 

de arbeiders van hun dorp uit te buiten. Maar voor de schone schijn gingen ze 

iedere zondag naar de mis. 

De oude pastoor ging met pensioen en er werd een nieuwe benoemd – een jonge 

man die de reputatie had altijd de waarheid te spreken en die begiftigd was 

14 – november / december 2012 

met een groot charisma. Enthousiast als hij was, besloot hij de kerk te gaan 

verbouwen. 

Hij was net een campagne begonnen om giften in te zamelen, toen een van de 

slechte broers overleed. Daags voor de begrafenis stapte de nog levende broer 

naar de pastoor toe en overhandigde hem een cheque met een bedrag dat groot 

genoeg was om de rest van de verbouwing te kunnen financieren. ‘Maar,’ zo zei 

hij, ‘er is één voorwaarde aan verbonden. Tijdens de plechtigheid morgen moet 

u zeggen dat hij een ware heilige was. En zover ik weet bent u iemand die 

woord houdt.’ De pastoor beloofde te doen wat hij vroeg, nam de cheque in 

ontvangst en inde het geld. 

De volgende dag kwam hij zijn belofte na: ‘De overledene was een slecht mens,’ 

zei hij, ‘hij buitte de armsten der armsten uit, leende geld tegen woekerrentes, 

bedroog zijn echtgenote, de allerzwaksten moesten het bij hem ontgelden.’ Hij 

liet een stilte vallen en sloot af met: ‘Maar vergeleken met zijn broer, die nog 

onder ons verkeert, was hij een ware heilige.’ 

----- 

Waarom schiep God eerst de man en daarna de vrouw? 

Antwoord: Omdat je gewoonlijk eerst een schets maakt en dan pas je 

meesterwerk. 
 

 

 

 

 

█████ WELK SPREEKWOORD STAAT HIER? █████ 
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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 ℡ 06-22852326 

Technische zaken Tonnie Bolster Julianastraat 39 ℡ 0545-294044 
 

 

 

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

 

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode 

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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Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta 

dan zal ik rustig blijven wachten tot ze mij komen halen 

de goede geesten van het licht 

want ze zullen me leiden 

naar de eeuwig groene weiden 
  

Als ik doodga zal ik helemaal niet bang zijn 

Ik zal zelfs heel tevreden zijn 

Want ik heb vertrouwen in wat er komen zal. 

Niemand loopt verloren 

als hij op weg is naar ’t heelal. 
 

Als ik doodga dan zal God me vragen 

wat ik met al die mooie dagen 

van mijn leven heb gedaan. 

Hij zal me vragen waar ik zat 

of ik aan Hem wel heb gedacht 

toen ik Hem niet nodig had. 
 

Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta 

begint alles van tevoren 

want ik word opnieuw geboren. 

Eer alles is voltooid 

zal ik nog dikwijls moeten sterven 

maar echt doodgaan doe ik nooit. 
 

Urbanus 
 

 

 

 

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 _________________________________ 
 
 

 

  _________________________________ 
 
 
 

 


