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PAROCHIEBLAD 
 

 

 

              

Parochie St. Paulus        Locatie H. Caecilia Neede 
  

 51e Jaargang, no. 1.   Februari – maart 2013 
 

 
 

ZIEN, VERKONDIGEN EN OVEREIND BLIJVEN 
2/3 februari 2013:  Jeremia 1, 4-5  17-19   -  Lucas 4, 21-30 

 

U kent ze vast wel, van die mensen die ergens 

voor gáán. Mensen die zich met heel hun hebben 

en houden inzetten voor een rechtvaardige en 

goede zaak. Mensen die ‘door ruiten en roeien 

gaan’ voor een mooi (vanuit christelijk oogpunt 

bezien) doel. In de regel krijgen ze vaak te maken 

met scepsis en tegenweer. Vooral als ze opkomen 

voor de zwakkeren in de samenleving. Voor 

voorheen verslaafde mensen die zich weer een weg 

terugknokken in de samenleving. Voor verslaafden 

die dat minder goed lukt. Voor alleenstaande 

bijstandmoeders, voor mensen met een torenhoge 

schuld, voor klanten van de Voedselbank. Voor 

mensen die rond moeten komen met een minimaal 

budget vanuit de Stadsbank. De lijst kan met 

gemak langer worden gemaakt. Er zijn immers 

steeds meer zwakkeren in de samenleving. Steeds 

meer mensen die met een uiterste minimum rond 

moeten komen. 

Moet je zulke mensen nog helpen ook? ‘Ze hebben 

het aan zichzelf te danken dat ze in de problemen 

zitten!’ vinden velen. Eigen schuld, dikke…. ? En: 

‘Moesten ze maar niet…..’ Dat mensen vrijwillig 

zoveel van hun vrije tijd geven voor deze groep, 

oogst weinig waardering. Gelukkig vinden ze in de 

kerken positieve bemoediging. Toch vraag je je af: 

Hoe houden deze vrijwilligers het vol? Hoe blijven 

ze overeind? Dat is een wonder op zich, elke keer 

weer. Het valt alleen maar te verklaren vanuit een 
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oprecht geloof dat het belangrijk werk is om zwakkeren bij te staan. Je snapt het 
alleen maar als je het hart op de goede plaats hebt. 
Wie persoonlijk meemaakte wat steun vanuit onverwachte en onbekende hoek 
met je doet, die weet heel goed hoe belangrijk zoiets is. Het gevoel dat mensen 
belangeloos oog voor anderen hebben. Niet omdat ze zielig zijn, maar gewoon.. 
omdat je ziet dat die ander wel wat positieve back-up kan gebruiken. 
We horen dit weekend in de kerk voedende verhalen. Ze helpen zowel de helper 
als degene die geholpen wordt. Komt u ook luisteren en meevieren?  
Simon Nagelmaeker, 

Profielpastor diaconie parochie St. Paulus 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

████████ 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 

 
Weekend van 26 en 27 januari: 3e Zondag door het jaar 

Zo. 27 jan. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 26 jan. Eibergen 19.00 uur EU – HdJ  17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 27 jan. Rietmolen 10.30 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 29 jan. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 2 en 3 februari: 4e Zondag door het jaar 

Za. 2 febr. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 6 febr. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 
Do. 7 febr.  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 febr. Rietmolen 19.30 uur WCV – AZ  17.30 uur EU – KD 

Zo. 3 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 5 febr. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

Do. 7 febr. Rietmolen 9.00 uur EU - HdJ 

 

Weekend van 9 en 10 februari: 5e Zondag door het jaar 

Zo 10 febr. 10.30 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 
Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Wo. 13 febr. 19.30 uur Aswoensdag (begin van de Vastentijd) 
  Oecumenische Gebedsdienst met zang van het Heren-

koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Tijdens de 
dienst wordt het askruisje uitgereikt. 
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 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 9 febr.     17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 10 febr. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

 Eibergen 10.30 uur WCV – MP 

Di. 12 febr. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Wo. 13 febr. Eibergen 19.00 uur WD – MP 

 Rietmolen 19.30 uur EU - HdJ 

 

Weekend van 16 en 17 februari: 1e Zondag van de Veeertigdagentijd 

Zo 17 febr. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 

Dameskoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen. 

Wo. 20 febr. 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Oecumenische Vesperdienst. Voorganger is kapelaan K. 

Donders. 

Do. 21 febr. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 

Vr. 22 febr. 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. J. Lieftink-Buijs (PKN) m.m.v. het RK Herenkoor. 

  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. 16 febr. Rietmolen 19.30 uur WCV – SN 17.30 uur EU – KD 

Zo. 17 febr. Eibergen 10.30 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 19 febr. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 23 en 24 februari: 2e Zondag van de Veertigdagentijd 

Zo 24 febr. 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is kapelaan K. Donders. 

Wo. 27 febr. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven: 

  Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je 

bezinnen, met aansluitend: 

 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Oecumenische Vesperdienst. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 23 febr. Eibergen 19.00 uur EU – KD 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 24 febr. Rietmolen 10.30 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 26 febr. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 2 en 3 maart: 3e Zondag van de Veertigdagentijd 

Za. 2 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor Diapason. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 6 mrt. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. de Jong. 
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Wo. 6 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische Vesperdienst. Voorganger is pastor A. 

Zoet. 
 20.00 uur Redactievergadering voor de Paasbinding. 
  Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: 

redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus 
van het locatiesecretariaat. 

Do. 7 mrt.  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 mrt. Rietmolen 19.30 uur WCV – SN 17.30 uur EU – KD 

Zo. 3 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 10.30 uur EU – KD 

Di. 5 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – HdJ 

Do. 7 mrt. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 

 
Weekend van 9 en 10 maart: 4e Zondag van de Veertigdagentijd 

Zo. 10 mrt. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het 
Herenkoor. Voorganger is pastor A. Zoet. 

Wo. 13 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk: 
  Dienst bij gelegenheid van de Biddag voor Gewas en 

Arbeid. Voorganger is ds. J. Lieftink-Buijs. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 9 mrt. Eibergen 19.00 uur WCV – AZ 17.30 uur EU – HdJ 

Zo. 10 mrt. Rietmolen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 12 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 

 

Weekend van 16 en 17 maart: 5e Zondag van de Veertigdagentijd 

Za. 16 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. 
Voorganger is pastoor H. de Jong. In deze viering 
presenteren de kinderen zich die zich voorbereiden op de 
Eerste H. Communie en het H. Vormsel. 

Wo. 20 mrt. 18.00 uur In Gebouw Diekgraven: 
  Sobere Maaltijd in de Vastentijd, samen eten en je 

bezinnen, met aansluitend: 
 19.30 uur In de Grote Kerk: 
  Oecumenische Vesperdienst. Voorganger is pastoor H. de 

Jong. 
 19.30 uur: In de R.K. Kerk van Lievelde 
  Intercity op weg naar Pasen (zie artikel op blz. 10). 
Do. 21 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in het Achterhuis. 
 

 In onze buurlocaties: In de Calixtuskerk Groenlo: 

Za. 16 mrt. Rietmolen 19.30 uur WCV – MP 17.30 uur EU – KD 

Zo. 17 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 10.30 uur EU – HdJ 

Di. 19 mrt. Eibergen 9.00 uur EU – KD 
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Vieringen in de komende weken: 

Zo. 24 mrt.  Palmzondag 

 9.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Di. 26 apr. 19.30 uur Woorddienst (boeteviering) met zang van het Herenkoor. 

Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Wo. 27 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk: 

  Oecumenische Vesperdienst. 

Do. 28 mrt.  Witte Donderdag 

 10.00 uur Schoolviering. Voorganger is pastor A. Zoet. 

 19.00 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk) in Groenlo: 

  Eucharistieviering. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

 19.00 uur In de R.K. Kerk in Eibergen: 

  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Vr. 29 mrt.  Goede Vrijdag (vastendag) 

 14.30 uur In de Grote Kerk:  

  Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is 

ds. Ch. Lodewijk (Ned. Ger. Kerk) m.m.v. C.K. Jubilate. 

 15.00 uur In onze kerk: 

  Kruisweg bidden. Voorganger is pastor A. Zoet. 

 19.30 uur Woorddienst met zang van het Herenkoor, verzorgd door 

de Werkgroep Vieringen. 

Za. 30 mrt.  Stille Zaterdag 

 21.00 uur In het Eucharistisch Centrum (Calixtuskerk) in Groenlo: 

  Paaswake. Voorganger is kapelaan K. Donders. 

 21.00 uur In de R.K. Kerk in Eibergen: 

  Paaswake. Voorganger is pastoor H. de Jong. 

Zo. 31 mrt. 10.30 uur Hoogfeest van Pasen 

  Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger is kapelaan K. Donders. 
 
 

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

Gedoopt: 

13-01 Merle te Woerd, Weemerhof 2 
 

Overleden: 

17-12 Mevr. M.F. Vogt-Schroer, verpl.huis Delden v/h Haaksbergseweg 96, 94 

jaar 

19-12 Mevr. M.C. Heebink-Gröniger, verpl.huis 't Wiedenbroek v/h 

Azaleastraat, 84 jaar 

07-01 Dhr. H.J. Kruisselbrink, verpl.huis ’t Wiedenbroek, v/h Lage Blik, 78 jaar 
 

Verhuisd binnen de parochie: 

Dhr. J.M.G. Olthof, Gantvoort 69 naar Hagdijk 4C 

Fam. A.M. Vreemann-van Zon, Koordsteeg 2 naar Koeweidendijk 19 
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████ NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE ████ 
 

 

 

 
 

 

WAT DOET DE PCI VAN PAROCHIE ST. PAULUS 

MET HET AAN HAAR TOEVERTROUWDE CARITAS-GELD? 
 

e St. Paulusparochie heeft een actieve Caritas-groep. Het kapitaal van de 
zeven locaties van onze parochie is door de fusie samengevoegd tot een flink 

bedrag. Dat kapitaal is een mooi ‘melkkoetje’.  
 

Tien procent van de rente, pacht en locatie-afdrachten is belegd bij Oikocredit. 
We vinden dat deze oecumenische organisatie veel goeds doet. We ontvangen er 
wel wat minder rente door, maar daar staat tegenover dat het kansen geeft aan 
armen. De rest (90%) is veilig belegd op een spaarrekening bij de bank. Het 
brengt elk jaar een aardige rente op. Daarnaast ontvangen we pacht over grond 
die 2 agrariërs in gebruik hebben.  
Ook ontvangen we elk jaar van elke locatieraad een Caritas-bedrag (via collecte 
of een vaste afdracht). Met deze locatie-collectes/afdrachten, rente en pacht-
gelden kunnen we veel mooie en vooral goede diaconale dingen doen. Zo hebben 
we elk jaar geld om uit te geven aan diaconale doelen. We laten ons daarbij 
leiden door de Sociale leer van de R.K. Kerk. 
 

Waar blijft het geld? Eerst schenken we geld om diaconale projecten binnen 
parochie St. Paulus in stand te houden. Om een idee te geven:  
• In 2012 gaven we € 500, - aan de Voedselbank Oost- Achterhoek. Dat is hard 

nodig, want de gemeentes gaan zich steeds meer terugtrekken.  
• We gaven € 1000,- aan het project SOM. Dat is het schuldhulpproject dat de 

Vincentiusvereniging van Groenlo (Schuldhulp Op Maat) is gestart. Hun 
werkgebied is de gemeentes Berkelland en Oost-Gelre. Vrijwilligers moeten 
worden opgeleid en maatjes moeten steeds worden bijgeschoold. Dat kost veel 
geld. Zeker in de beginfase willen we dit project een financiële injectie geven.  

• In begin 2012 gaven we € 250,- aan het Lazarus-project. Daklozen speelden 
met veel succes een indrukwekkend toneelstuk in ‘De Bron’ in Groenlo.  

• De locale PCI-Caritas-werkgroepen (Rietmolen, Beltrum, Eibergen, Groenlo 
en Lievelde) gaven mooie bedragen aan locale diaconale activiteiten. 

• De hulpvragen nemen geleidelijk toe. Soms is het hard nodig om mensen  
tijdelijk te helpen om een moeilijke periode te overbruggen. Daarbij kijken we 
niet naar geaardheid, religieuze achtergrond of politieke overtuiging. Als er 
nood is, helpen we zonder aanzien des persoons. Wel beperken we ons tot het 
gebied van parochie St. Paulus. We helpen liever honderd mensen met een 
kleine gave (een tas boodschappen bijvoorbeeld) als één met een grote 
financiële hulpvraag.  

• We gaven een bijdrage aan het opvangen van nieuwkomers uit het buitenland 
in Eibergen. 

• Enz enz. 
Namens de PCI-Caritas parochie St. Paulus, 

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie 

D 
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3 FEBRUARI: IN GESPREK MET AYALLA ZION 
 

p zondagavond 3 februari a.s. wordt van half 8 tot half 10 in zalencentrum 

De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen een avond gehouden met mevr. Ayalla 

(Henriëtte) Zion. Zij woont in Israël, maar bracht haar jeugd in Eibergen door. 

Ze zal deze avond spreken over haar land: Israel. Ook zal ze over de Sjabbat- 

rituelen spreken. In het Jodendom speelt de huisliturgie een grote rol. Het 

geheel wordt omlijst met klezmermuziek door mevr. Thea Koorman uit 

Steenwijk. Na afloop: vrije gift. Het belooft een boeiende en mooie avond te 

worden. U bent allen van harte uitgenodigd.  

U kunt zich aanmelden via S.Nagelmaeker@gmail.com  

Organisatie: Willemien Wassink en Simon Nagelmaeker 
 

 

VIEREN SAMEN MET ELKAAR 
SPECIALE VIERING 10 FEBRUARI 10.30 U IN DE RK MATTHEÜSKERK TE EIBERGEN 

 

lke maand is er in De Huve te Eibergen een viering met en voor mensen 

met een verstandelijke beperking.  

Ook dit jaar hebben wij hen uitgenodigd weer samen met ons te vieren in de RK 

Mattheüskerk te Eibergen. De Woord en Communieviering op zondag 10 

februari is voorbereid met de werkgroep gehandicaptenvieringen van De Huve. 

In deze viering waarin het koor Kumbaya zingt, is er extra aandacht voor 

mensen met een verstandelijke beperking.  

Deze viering is bedoeld voor iedereen maar zal met name ook de gezinnen met 

kinderen aanspreken. Iedereen is van harte welkom ook uit de omliggende 

plaatsen.  

In het teken van carnaval. 

Aangezien we dit weekend ook carnaval vieren willen we daar niet aan 

voorbijgaan in deze viering. Iedereen die wil mag verkleed komen, dat maakt het 

nog kleurrijker en vrolijker. 

Houdt God ook van een lolletje en van een geintje?  

Jazeker houdt God van een geintje als het maar is om elkaar te plezieren en niet 

uit leedvermaak de ander te kleineren of pijn te doen. Met humor kan ook de 

boodschap overgedragen worden. Met een lolletje kom je soms verder dan met 

gedonder en dreiging.  

Samen plezier en vreugde beleven. Gemeenschap ben je toch samen?  

samen met elkaar in feeststemming als dank aan God, dat we samen kunnen en 

mogen vieren. U komt toch ook? 
 

Na afloop is er koffie of thee. 

Graag verwelkomen we u allen op zondag 10 februari 

Hartelijke groet mede namens de Werkgroep gehandicaptenviering De Huve, 

Marga Peters, Pastoraal werker St Paulusparochie 
 

 

 

 

  Een vriendelijk woord kan snel en gemakkelijk worden uitgesproken, 
  maar de echo ervan kan echt eindeloos voortduren.                  (Moeder Teresa) 

O 

E 
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VASTENAKTIE 2013: 13 FEBRUARI – 31 MAART 

EVEN MINDEREN VOOR HONDURAS 
 

e Vastenaktie 2013 vraagt uw steun voor de migranten die terugkeren naar 
Honduras. De zusters Scalabrinianas ontfermen zich over hen en helpen ze 

weer op weg. 
 

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de 
uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde 
Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en een menswaardig 
bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven 
als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze 
komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis 
tenminste hebben overleefd. 
 

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen 
liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt 
vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het vliegveld 
teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze 
mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.” 
 

In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in 
landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks 
honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter 
zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze willen er voor 
zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. 
Hun ‘American dream’ blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een 
regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk 
levensgevaarlijk: een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft 
de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, 
beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te 
worden opgepakt en teruggezonden. 
 

Dat is de ontnuchterende vaststelling van de organisatie van Vastenactie. Wat is 
het dan belangrijk dat er een opvang is voor deze ontgoochelde mensen. Het doet 
me sterk denken aan de parabel van ‘De verloren zoon’. Wat moet je je dan 
ellendig voelen. Je droom van een leven in betere omstandigheden is voorbij. 
Over en uit. Maar dankzij de zusters daar is er nog een lichtpunt in hun 
duisternis. 
 

 

Zuster Valdete maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee, ze 
hoort dramatische verhalen en ontmoet gebroken mensen. Ze wanhoopt echter 
nooit: “Ik zie God in ieder gezicht,” zegt ze. “Ik kan niet aan economie en geweld 
denken als ik deze mensen in hun ogen kijk. Ik wil hen hoop geven, want ik zie 
kinderen van God.” 
 

 

Die zusters kunnen dat alleen doen dankzij onze ruimhartige gave. 

D 
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Laat ons meeleven met deze gedesillusioneerde mensen zich vertalen in een 

gulle bijdrage. 

Namens alle Vastengroepen binnen parochie St. Paulus, 

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie 
 

Steun de Vastenaktie via het Vastenzakje dat achterin de 

kerk ligt en die u ook ontvangst samen met de Paasbinding. 
 

 

 

 

NAAR EEN NIEUW UITVAARTBELEID (DEEL 2) 
 

p 10 december 2012 is er een bijeenkomst geweest met uitvaartleiders die in 

onze parochie actief zijn. Van drie uitvaartondernemingen die allemaal ook 

veel uitvaarten verzorgen in verschillende dorpen binnen onze parochie waren 

vertegenwoordigers aanwezig. Het was een goede en zinvolle bijeenkomst. Zij 

hebben waardering voor het uitvaartbeleid: het schept duidelijkheid. De uitvaart-

leiders kunnen in hun contacten met nabestaanden nu betere informatie geven 

over de gang van zaken bij een kerkelijke uitvaartviering en over de mogelijk-

heden daarbij. Het was ook zinvol om over en weer informatie en ervaringen uit 

te wisselen. 
 

Op dit moment zijn we nog druk bezig om mensen te zoeken die bij toerbeurt de 

pastorale noodtelefoon willen bemensen. Zodra wij dit gerealiseerd hebben, 

publiceren wij dit. 
 

Graag wil ik wat nader ingaan op de verschillende soorten vieringen die mogelijk 

zijn rond een uitvaart: 

* Een avondwake 

Dit is een viering van woord en gebed op de avond voor de kerkelijke uitvaart 

met aansluitend begrafenis of crematie. Elke locatie heeft een werkgroep 

Avondwake, die desgewenst met u als nabestaande contact zoekt en samen met u 

deze viering voorbereidt. Zij gaan ook voor in deze viering en u kunt ook zelf een 

gedicht lezen of een In Memoriam houden. 

* Een eucharistieviering of een woord- en communieviering in de kerk 

voorafgaande aan de begrafenis of de crematie 

In deze viering is het mogelijk ter communie te gaan. Wij volgen de officiële orde 

van dienst voor deze vieringen qua volgorde en gebeden. Ook bevatten deze 

vieringen een lezing uit het Oude Testament en een Evangelielezing. Aan het 

begin van de viering of aan het einde van de viering is ruimte voor een gedicht of 

een In Memoriam. In een eucharistieviering gaat een priester voor, in een woord- 

en communieviering een pastoraal werker of een toegeruste parochiële 

vrijwilliger. 

* Een afscheidsviering in de avond 

Dit is een viering van woord en gebed die het karakter kan hebben van een 

uitgebreide avondwake, waarna de volgende dag in besloten kring de begrafenis 

of crematie volgt. Het kan ook meer het karakter hebben van een uitvaart-

viering: een overweging door een voorganger en wanneer de overledene aanwezig 

is in de kerk ook een laatste aanbeveling ten afscheid met zegening met water en 

O 
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wierook. Echter, in deze viering is ter communie gaan niet mogelijk. De orde van 
dienst geeft wat meer ruimte voor eigen inbreng, maar wel bidden we en lezen 
we uit de Bijbel. Als deze viering een uitgebreide avondwake is, gaat hierin de 
werkgroep Avondwake voor. Wanneer ook een overweging, of zegening wordt 
gevraagd, gaat hierin een vrijwilliger van de Werkgroep Uitvaart voor. 
 

In een volgend artikel zal ik de andere vieringen bespreken: de gebedsdienst en 
de herdenkingsviering en de viering in het crematorium. 

Pastoraal werker Annet Zoet. 
 

 
 

VIER AVONDEN “GELOOF BELEVEN” 
 

amen met de Parochie Sint Ludger organiseren wij in het nieuwe jaar vier 
avonden met als thema “Geloven beleven”. We gaan op zoek naar de wortels 

van ons geloven, waarbij het niet gaat om kennis, maar veel meer om hoe we 
geloven, hoe we daarin dichter bij onszelf kunnen komen, hoe we kunnen groeien 
in geloven. Want geloven is een werkwoord, het raakt onze diepste gevoelens en 
verlangens. Wie gelooft, wil daar ook uitdrukking aan geven in bidden, vieren, in 
woorden en beelden. Hoe kun je zulke diepe ervaringen uitdrukken? Kan dat 
eigenlijk wel? 
1. Op verhaal komen – 24 januari 2013 met André Zegveld 
2. Veelvormige ervaringen – 7 februari 2013 met Herman Scholte Albers 

3. Woorden voor geloof – 21 februari 2013 met André Zegveld 
4. Gaandeweg geloven – 7 maart 2013 met Sanny Bruijns 
 

Het beloven vier bijzondere avonden te worden, echt de moeite waard voor wie 
verdieping zoekt en op het spoor wil komen van eigen geloven en spiritualiteit! 
 

Locatie: parochiecentrum H. Bonifatius/H. Ludgerus, Rapenburgsestraat 21, 
7131  CW Lichtenvoorde * Tijd: 19.45 tot 22.00 uur * Kosten: € 5,- per avond 
Meer informatie staat op www.stpaulusparochie.nl en in de folders in de kerk. 
 

 

EEN REIS DOOR DE GOEDE WEEK - INTERCITY BESTEMMING PASEN 
 

et is een oud gebruik om toe te leven naar Pasen. Op Aswoensdag begint de 
veertigdagentijd of vastentijd: 40 dagen van inkeer, soberheid en bezinning, 

thuis en in de kerk.  
Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen nodigen we u uit voor een 
treinreis waarop we een man op reis volgen. Preciezer op het laatste gedeelte van 
zijn reis: op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn levensverhaal. Jezus. 
 

In de Christus Koningkerk in Lievelde maken we een reis door de Goede Week. 
We doen de verschillende stations aan in het verhaal van Jezus: zijn intocht en 
laatste dagen in Jeruzalem, de viering van het laatste avondmaal, de hof van 
Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood. Om uiteindelijk aan te komen op de 
eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de 
dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. 

S 
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In stilte maken we de reis langs de stations van de Goede Week en vervolgens is 

er gelegenheid om in groepen verder te praten over wat het bij ons heeft 

opgeroepen. We sluiten af met een vierend moment. Zo willen we ons voor-

bereiden op het vieren van de Goede Week en Pasen. 
 

Datum: woensdag 20 maart 2013 * Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur * Plaats: Christus 

Koningkerk, Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde * Opgeven: vóór 13 maart via e-

mail: secretariaat@calixtusmaria.nl of bij Rieky Luttikholt (℡ 0545-474255), 

Trudy Korenromp (℡ 0544-461120) of Anita Overkamp (℡ 0544-464824). 
 

 
 

PLANNEN VOOR FILIPPIJNENREIS MET JONGE MENSEN 
 

e plannen zijn al in een flink gevorderde fase. De contacten zijn gelegd. Hoe 

ziet een en ander er uit? Ik heb contact met pastor Dave Capucao (was een 

aantal jaren pastor in Meddo, enz). Hij woont nu in Manila. Ook heb ik contact 

met diaken Theo van Loon. Hij heeft jarenlang op de Filippijnen gewerkt bij de 

armen. Zij zullen beiden ons ten dienste staan.  
 

De afgelopen jaren hebben we in parochie St. Paulus een band opgebouwd met 

het bisdom Infanta. Voor het arme dorpje JP2 Village hebben we samen met het 

Filippijnse koor 'Himig natin' geld ingezameld voor speeltoestellen daar. Later 

hebben we een Adventsactie gehouden en geld ingezameld voor een evacuatie-

centrum op het paradijselijke eiland Jomalig. Als de golven door cyclonen enz. te 

hoog worden, kan men met de dorpsbevolking daar naar toe vluchten. Dit gevaar 

is door de klimaatverandering groter geworden.  
 

Wij (ik met zo'n 4-6 jongeren van 18 tot 25 jaar) gaan daar naar toe om te zien 

hoe ze leven en wat wij in parochie St. Paulus hebben bereikt daar. Op Jomalig 

gaan we een project opstarten in de agrarische sfeer. Vermoedelijk iets met 

kassen, zodat de armen hun eigen groenten kunnen verbouwen en ervan 

verkopen. Het verblijf op Jomalig wordt begeleid door een deskundige aldaar. 

Ook dit is al afgesproken. 
 

De reis kost ca € 1.000,- p.p. De verblijfkosten op de Filippijnen zijn voor het 
bisdom Infanta. De reiskosten zullen we via acties gedurende 2013 inzamelen. 

Hier wordt ook jullie inzet gevraagd. Natuurlijk in samenspraak vooraf wat we 

gaan doen.  
 

We nemen toegezegde gelden mee om het project uit te kunnen voeren: De 

Vincentiusvereniging van Groenlo wil een mooi bedrag meegeven. Enkele 

individuele parochianen geven een flink bedrag. Ook zal stichting Novum een 

bedrag meegeven. 

Daarnaast gaan we geld inzamelen via actie-voeren in de parochie. We komen 

niet met lege handen! Ook hierbij wordt jullie inzet gevraagd. Wat we doen, 

spreken we samen af.  
 

Besef dus dat je aan groepen en in kerken zult gaan vertellen over de Filippijnen. 

Zowel voor als na de reis. Alles doe je samen met mij als begeleidende pastor.  
 

D 
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Vertrek: 2e Kerstdag 2013 met KLM vanaf Schiphol. Rechtstreekse vlucht naar 
Manila. 
Terugkeer: twee weken later, in 2014 op Schiphol  
 

In 2014 wordt jullie verhaal gebruikt om de Vastenactie van 2014 te promoten in 
onze St. Paulusparochie. De Vastenactie van 2014 zullen we proberen te regelen 
om ons project nog meer body te geven.  
Tijdens de reis zelf worden jullie niet aan je lot overgelaten. We nemen overal de 
tijd voor. Ook aan het verwerken van alle indrukken die je op zult doen. Het is 
geen werkvakantie, maar vooral een ervaringsvakantie. Hoe leven de armen, wat 
is hun kracht, hoe ziet hun leven eruit? Hoe ziet hun geloof eruit? Wat doet dat 
met jou?  
 

Ook na afloop van het gehele project nemen we tijd om indrukken in kleine kring 
na te bespreken.  
 

Het aanbod van dit project is geweldig, maar met veel enthousiasme zal het 
zeker (kunnen) lukken.  
Als het jou wat lijkt om hier serieus op in te gaan, dan ...  
Mail me: S.Nagelmaeker@gmail.com / Twitteren: @pastor4diaconie 
Ik zal dan gauw contact met je opnemen. 
Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie St. Paulus 
 

 

 

ZONDAG 30 JUNI …. HOU ‘M VRIJ! 
 

et lijkt nog een bijzonder eind weg, toch willen we als voorbereidingsgroep 
nu alvast aankondigen dat de tweede St. Paulusdag, vóór en dóór 

parochianen, op 30 juni 2013 wordt gehouden. Dit keer zal deze ontmoetingsdag 
worden gehouden in Rekken. 
We beginnen die dag om 10.30 uur met een heilige eucharistieviering, waarin de 
leden van het pastoraal team zullen voorgaan. Hierna zal een verrassend 
programma worden aangeboden, waarbij er volop gelegenheid is om elkaar als 
gelovigen van de zeven geloofsgemeenschappen van onze parochie te ontmoeten. 
Wat dat verrassende programma inhoudt, houden we nog even ‘onder de 
Rekkense pet’. 
  

Omdat velen een drukke agenda hebben, vragen wij nu al om deze dag te noteren 
op uw nieuwe kalender of in de agenda. 
Werkgroep St. Paulusdag 
 

 

 

RUIMTEGEBREK 
 

ok deze keer was het aanbod van artikel aanzienlijk groter dan de 
beschikbare ruimte. Hieronder noemen we de artikelen die niet volledig 

geplaatst konden worden. 
U kunt deze artikelen wel in zijn geheel lezen via www.stpaulusparochie.nl. 
Achter elk onderwerp staat tussen haakjes waar u het bericht kunt vinden 
binnen deze website. 

H 
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KIP 2.0 Nieuwe reeks bezoeken aan boerengezinnen  [Pastoraal/Diaconie] 

We bezochten een middelgrote koeienboerderij en ontmoetten een enthousiaste 

boer, die samen met zijn echtgenote het bedrijf runt… [Pastoraal/Diaconie] 

Geslaagd voor cursus Uitvaartvieringen [Nieuwsberichten] 

Mevr. N. Filippelli uit Rekken heeft in december het getuigschrift gekregen en 

wil in de nabije toekomst voorgaan in uitvaartvieringen… 

Nieuw beleidsplan voor de St. Paulusparochie (deel 2) [Nieuwsberichten] 

…Op 21 januari presenteren we onze bevindingen aan de locatieraden en aan 

pastorale sleutelfiguren binnen de locaties. We hopen op een vruchtbare 

gedachtewisseling, waarin we samen helder in beeld kunnen krijgen hoe onze St. 

Paulusparochie er voor staat… 

Naar de Stille Omgang in Amsterdam [Activiteiten] 

Vanuit onze parochie vertrekt er een bus naar de Stille Omgang (in de nacht van 

16 op 17 maart). Kapelaan K. Donders zal ons vergezellen. Met andere 

bedevaartgangers vieren we de H. Mis in de kerk van O.L.V. van de heilige 

Rozenkrans (Obrechtkerk) waarna we gezamenlijk de Stille Omgang lopen…. 

Meditatief wandelen [Activiteiten] 

Op zaterdag 6 april en 25 mei van 10-13 uur. Opgave bij pastor A. Zoet... 
 

 
 

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 

25 – 28 januari S. Nagelmaeker 06-53553557 

1 – 4 februari A. Zoet 06-27124695 

8 – 11 februari M. Peters-van Langen 06-29405303 

15 – 18 februari K. Donders 06-28302101 

22 – 25 februari M. Peters-van Langen 06-29405303 

1 – 4 maart S. Nagelmaeker 06-53553557 

8 – 11 maart A. Zoet 06-27124695 

15 – 18 maart H. de Jong 06-12379793 

22 – 25 maart K. Donders 06-28302101 

29 maart – 1 april 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 ██████ 
 

 

KERSTACTIE VOOR MINIMA GESLAAGD 
 

oor het zevende jaar op rij konden we velen die het financieel moeilijk 

hebben, blij maken met een levensmiddelenpakket. Rond de Kerst zijn er 

298 pakketten afgehaald, verdeeld over 165 gezinnen en 133 alleenstaanden. 

D 
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Uit de reacties van ontvangers blijkt dat de mensen het zeer op prijs stellen, 
zoals iemand opmerkte: ”Het is een lichtpunt in deze dagen. Fijn dat de kerken 
op deze manier aan ons denken”. 
  

De uiteindelijke opbrengst aan sponsoring, collecten en giften voor onze actie 
2012 bedroeg ruim € 12.500. Met dit bedrag konden wij onze actie financieren. 
Alle gulle gevers willen wij van harte bedanken voor hun bijdrage. Met uw 
financiële giften is deze actie weer succesvol verlopen. 
Ook dank aan de vele vrijwilligers uit de kerken en samenleving voor uw steun. 
Actiecomité Kerstactie Kerken Berkelland 
 

 
 

SOBERE MAALTIJDEN IN 2013 
 

ten is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid. Een sobere maaltijd 
geeft je de kans om daar even bij stil te staan. 

Samen eten en denken aan onze medemens. U bent van harte welkom! 
 

Op 27 februari en 20 maart a.s. in gebouw Diekgraven bij de 
Grote Kerk in Neede, aanvang 18.00 uur. Aansluitend  is er 
de mogelijkheid de vesper in de kerk om 19.30 uur mee te 
maken. 
We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 
per maaltijd en dit bedrag gaat dit keer naar de Voedselbank. 
 

Wilt u zich tijdig opgeven! Dit i.v.m. het koken van de maaltijden door de 
vrijwilligers/sters. U kunt zich opgeven via het inschrijfformulier in de kerken of 
telefonisch bij Annie Broekmaat (tel. 292370), het RK Parochiesecretariaat (tel. 
286835) of Tiny Appeldoorn (tel. 293034). 

Organisatie: De Diaconie en ZWO en de Oecumenische werkgroep 
 

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

TERUGBLIK OP 2012 
 

en nieuw jaar is begonnen. De locatieraad wenst u een gelukkig en gezond 
2013 toe. Traditiegetrouw blikken we terug op de gebeurtenissen in onze 

parochie in het voorbije jaar. 
 

Als locatieraad merken we dat de St. Paulusparochie steeds meer vorm krijgt. In 
het overleg met het bestuur en de andere locaties komt steeds meer structuur. 
Waar de samenwerking in NOACH zich beperkte tot het uitwisselen van 
ervaringen, werken we in St. Paulus echt aan harmonisatie. 
Elke locatie blijft verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. De 
locaties weten nu ook van elkaar hoe ieders inkomsten- en uitgavenplaatje eruit 
ziet. Belangrijk om met elkaar stappen in de goede richting te kunnen zetten. 
In Neede zagen we de opbrengst van de Actie Kerkbalans heel licht dalen. Gelet 
op de negatieve publiciteit rond het seksueel misbruik in de kerk en de 
economische crisis zijn we zeer tevreden met het eindresultaat. 
 

E 
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In 2012 werd het nieuwe liturgische beleidsplan van het Bisdom van kracht. Dat 

werd concreet merkbaar met Pasen. Niet meer in elke kerk een viering op Witte 

Donderdag en Stille Zaterdag, maar centraal in het Eucharistisch centrum. 

Omdat we over twee priesters beschikken, is besloten om in een tweede kerk ook 

deze vieringen te houden. In 2012 was dit Beltrum, in 2013 is dat Eibergen. 

Verder zijn er in het Eucharistisch Centrum elk weekend op vaste tijden eucha-

ristievieringen. Door twee aanvangstijden te introduceren voor de zondags-

vieringen (9.00 en 10.30 uur) is het aanbod aan vieringen in de andere locaties 

op peil gebleven. 
 

Het St. Paulusgevoel moet nog groeien, zoals pastor Nagelmaeker ook verwoorde 

tijdens de viering op Oudejaarsdag. In 2012 werd op 1 juli de eerste St. Paulus-

dag gehouden in Groenlo. Deze dag wordt ieder jaar in een andere locatie 

gehouden; in 2013 in Rekken. 

Er is vorig voorjaar een nieuwe website gepresenteerd waarop voor alle locaties 

ruimte is om zich te presenteren (www.stpaulusparochie.nl). In een aantal 

omliggende fusieparochies wordt al een gemeenschappelijk kerkblad uitgegeven. 

Het bestuur en pastoresteam gaan dit jaar kijken of dat bij ons ook mogelijk is. 

Er zijn allerlei vormen van elkaar ontmoeten in St. Paulus, naast het samen 

vieren. Samen op bedevaart gaan naar Lourdes of Kevelaer, een scratchdag voor 

koren, de Vrede Express bezoeken, met elkaar wandelen of samen een boek 

lezen. Waardevolle ontmoetingen die je geloof kunnen verdiepen en verrijken. 
 

Terugkijkend op 2012 zijn er veel mooie momenten geweest. Er is in augustus 

weer een oecumenische tentdienst gehouden. De vrijwilligersmiddag na afloop 

van de Caeciliaviering werd goed bezocht. Er is b.g.v. de 50e jaargang van 

Binding een jubileumeditie verschenen. Sinds eind vorig jaar is de pastorie weer 

verhuurd, na een goede opknapbeurt waaraan ook onze vrijwilligers hebben 

meegeholpen. Het Achterhuis wordt steeds meer gebruikt. Niet alleen door eigen 

werkgroepen of werkgroepen van St. Paulus, maar door maatschappelijke 

organisatie zoals De Zonnebloem en ouderenbonden. De daling in het aantal 

vrijwilligers lijkt te stagneren. We konden bij de Caeciliaviering meer nieuwe 

vrijwilligers presenteren dan er gestopt waren in dat jaar. Het kerkbezoek lijkt, 

mede door het ruime aantal eucharistievieringen, goed op peil te blijven. Als 

locatieraad hebben we dit jaar vrijwel alle werkgroepen uitgenodigd om te horen 

wat er bij hun leeft. Wij hebben bij die ontmoetingen met de werkgroepen hun 

openheid en betrokkenheid als heel positief ervaren. 
 

Als locatieraad kijken we, net als het St. Paulusbestuur en het pastoresteam, ook 

wel met zorgen naar de toekomst. 

Het gebrek aan betrokkenheid van jongeren bij onze kerk blijft een bron van 

zorg. Om ons heen zien we dat kerken gesloten worden en we vragen ons af: hoe 

lang hebben wij nog…? Zoals al vaker is aangegeven zijn twee zaken belangrijk: 

financieel gezond zijn en een actieve geloofsgemeenschap hebben. Over dat 

laatste zijn onze zorgen het grootst. Want we zien dat de vrijwilligers en 

kerkgangers ouder worden. Zo is de gemiddelde leeftijd van het Dames- en 
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Herenkoor 70 jaar. Voor met name de catechesewerkgroepen is het moeilijk om 
nieuwe vrijwilligers te vinden. En in diverse werkgroepen zitten leden die al 
tientallen jaren hun taak uitoefenen en eigenlijk wel willen stoppen, maar toch 
door blijven gaan wegens gebrek aan opvolging. 
Tegelijk zien we ook hoe waardevol de kerk als plek van geloof is (zeker op de 
scharniermomenten in het leven) en met hoeveel enthousiasme de vrijwilligers 
zich hier belangeloos voor inzetten. 
 

Het St. Paulusbestuur gaat de komende maanden samen met het pastoresteam 
een beleidsplan opstellen voor de komende jaren en denkt daarbij na over deze 
vragen. In januari en april staan er ontmoetingen gepland van alle locatieraden 
met het bestuur en het pastoresteam over het nieuwe beleidsplan. We houden u 
hiervan uitaard op de hoogte. 
 

Met het bovenstaande willen we u niet ontmoedigen. We kunnen ons laten 
inspireren door woorden van Martin Luther King: “Toen mijn leed toenam 
besefte ik opeens dat er twee manieren waren om op een situatie te reageren: 
verbitterd raken of mijn leed in een scheppende kracht omzetten. Ik koos voor 
het laatste.” 

De locatieraad. 
 

 

 

“DE ST. PAULUSPAROCHIE EN HAAR LOCATIES” 
 

et boekje met deze titel treft u aan bij deze editie van Binding. 
Eind 2010 ontstond de St. Paulusparochie uit een fusie van de parochies 

van Beltrum Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen. De 
voorheen zelfstandige parochies vallen sinds de fusie onder verantwoordelijkheid 
van het St. Paulusbestuur. Er kwamen locatieraden en taken werden opnieuw 
verdeeld. Nu, ruim twee jaar verder, zijn de aanloopmoeilijkheden achter de rug 
en is er een duidelijke taakverdeling tussen de locaties, bestuur en pastoresteam. 
 

Het boekje “De St. Paulusparochie en haar locaties” is bedoeld voor alle 
parochianen, ook voor u dus. Het verschijnt (niet geheel toevallig) in januari. Via 
de Actie Kerkbalans vragen locaties dan namelijk om hun eigen kerk financieel 
te ondersteunen. Het boekje wil meer duidelijkheid geven over wat de St. 
Paulusparochie inhoudt en de rol van de locaties/geloofsgemeenschappen daarin. 
 
 

De ondertitel luidt “Brochure bij de actie Kerkbalans”. Wij houden dit jaar in 
Neede een “Kleine Actie Kerkbalans”. Dat wil zeggen dat alleen nieuwe 
parochianen en parochianen die in 2012 (tijdens de “Grote Actie Kerkbalans”) 
geen toezegging konden of wilden doen voor 2 jaar worden benaderd. Dit jaar 
worden ca. 250 huishoudens door de wijkraadsleden benaderd. 
We hebben daarom besloten om het boekje bij Binding te voegen, omdat de 
inhoud voor alle parochianen van belang is. 
 

Heeft u na het lezen van “De St. Paulusparochie en haar locaties” nog vragen, 
dan zijn wij als locatieraad graag bereid deze te beantwoorden. 
 

 

E 
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ANDER NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD 
 

• Sinds eind vorig jaar is de pastorie verhuurd aan de familie Smalbrugge. Jan 
Hoffman, bestuurslid bouwzaken van St. Paulus, liet ons weten onder te 

indruk te zijn van de werk van de vrijwilligers die hebben geholpen bij het 

opknappen van de pastorie. Zo zijn het sanitair en de badkamer geheel 

vernieuwd. “Ze hebben een topprestatie geleverd” aldus Jan Hoffman. Hier 

sluiten we ons als locatieraad graag bij aan. 

• Eind vorig jaar heeft Liny Tijdhof-Wagelaar na meer dan 25 jaar haar taak 
als hoofd van wijk 6 neergelegd. Annie Haarman is bereid gevonden om deze 

taak op zich te nemen. 

• De Stuurgroep Diaconie St. Paulus heeft ons gevraagd om in het Achterhuis 
nieuwe diaconale initiatieven op te zetten voor Neede en omstreken. Eind 

november hebben we een gesprek gehad over de mogelijkheden, bijv. een 

inloopochtend- of middag of op bepaalde dagen een kledingbeurs voor minima 

(in samenwerking met de Vincentiusvereniging in Groenlo). We willen die 

graag aan meewerken, omdat diaconie een van de kerntaken van de kerk is 

en we het Achterhuis graag optimaal willen benutten. Maar dat kunnen we 

alleen doen als er mensen zijn die als vrijwilliger hierbij een helpende hand 

willen bieden. Spreekt u dit aan, neem dan contact op met de locatieraad 

(contactgegevens: zie blz. 19) om de mogelijkheden te bespreken. 
 

 

 

 

 

 

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

ROOSTER MISDIENAARS 

 

Zondag 27 januari 9.00 uur  D. Konniger en L. Stokkers 

Zaterdag 2 februari 19.00 uur M. Redeker en S. van Vugt 

Zondag 10 februari 10.30 uur D. Konniger en M. Redeker 

Zondag 24 februari 9.00 uur  M. Redeker en D. Konniger 

Zaterdag 2 maart 19.00 uur L. Stokkers en M. Redeker 

Zaterdag 16 maart 19.00 uur S. van Vugt en D. Konniger 

Zondag 24 maart 9.00 uur  D. Konniger en L. Stokkers 

Zondag 31 maart 10.30 uur M. Redeker en S. van Vugt 
 

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. 
 

Bij deze willen wij heel hartelijk Esmee Screever bedanken voor haar inzet. Wij 

wensen haar veel succes in haar toekomst. Bedankt! 

Gelukkig zijn er weer twee nieuwe misdienaars. En als uw kind er ook wat voor 

voelt, kan hij of zij zich nog gerust aanmelden bij de koster. 
 

 

Geluk is als een vlinder: hoe meer je er op jaagt, hoe eerder hij zich van jou 
verwijdert.  Maar als je rustig gaat zitten en je aandacht aan andere dingen 
besteedt, komt hij vanzelf op je schouder zitten.               (Antoine de Saint Exupery) 
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OPBRENGST EXTRA COLLECTES 
 

2 december € 128,50 Kerstpakkettenactie voor de minima 
24/25 december € 588,90 Adventsactie (schoon water voor Bethlehem) 
31 december € 82,15 Parochiële Caritas Instelling 
 

 

DIT VOORJAAR WEER SAM’S KLEDINGACTIE IN NEEDE 
 

enkt u straks bij de grote voorjaarsschoonmaak aan Sam’s kledingactie? 
Noteer alvast op uw kalender dat u uw goede, nog draagbare kleding, 

schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken kunt afgeven bij het 
Achterhuis (Borculoseweg 43): 

• Vrijdag 5 april van 19.30 tot 20.00 uur 

• Zaterdag 6 april van 11.00 tot 12.00 uur 
 

 

HUISPAASKAARSEN 
 

kunt ook dit jaar weer via de parochie een ‘huispaaskaars’ aanschaffen. Bij 
het samenstellen was er nog geen informatie beschikbaar over de modellen, 

afmetingen en prijzen. 
Er wordt een intekenlijst achterin de kerk opgehangen. U kunt uw bestelling 
ook doorgeven aan het parochiesecretariaat of aan ondergetekende. 

Henk Holtkamp. 
 

 

 

 

████████████ GELEZEN ████████████ 
 

 

VAN BLIJVENDE WAARDE… 
 

en dominee houdt aan het begin van zijn preek een biljet van 20 euro 
omhoog. Hij vraagt aan de hoorders in de kerk: “Wie wil dit briefje van 20 

hebben?” Verschillende handen gaan omhoog. Dan zegt hij: “Ik geef het aan een 
van jullie, maar eerst wil ik dit even doen.” Hij verfrommelt het biljet en vraagt 
opnieuw of er nog belangstellenden zijn. De handen blijven omhoog. “Oké,” zegt 
de predikant, “en als ik dit doe?” Hij laat het briefje van 20 op de grond vallen en 
hij gaat er met zijn schoen op staan draaien. De dominee pakt het briefje op. Het 
is vies geworden en helemaal verkreukeld. “Wie wil het nu nog hebben?” De 
handen gaan weer omhoog.  
“Jullie hebben een waardevolle les geleerd. Ondanks wat ik heb gedaan met het 
geldbriefje, willen jullie het toch hebben omdat het niet z’n waarde heeft 
verloren.” 
In ons leven vallen we vaak, kunnen we verkreukeld worden, verfrommeld door 
de keuzes die we maken en door de omstandigheden waar we geen vat op lijken 
te hebben. Je kunt je dan overbodig, zonder waarde voelen. En tóch: zoals dat 
briefje is opgepakt van de grond, zo kan God ons leven oprapen, in de hand 
nemen. In zijn Ogen zijn we niet waardeloos, integendeel: we zijn waardevast. Of 
je verkreukeld bent of niet, verfomfaaid door het leven of door je eigen keus, voor 
Hem blijven we van onzichtbare waarde. 
 

 

 

 

 

D 
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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  

Annet 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 

Paasbinding 6 maart 18 – 22 maart 

Pinksterbinding 24 april 6 – 8 mei 

Vakantiebinding 26 juni 8 – 12 juli 

Septemberbinding 28 augustus 9 – 13 september 

Allerheiligenbinding 9 oktober 21 – 25 oktober 

Kerstbinding 27 november 9 – 13 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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VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN 

“BEZINNEND ONDERWEG NAAR PASEN” 

 
Door het oude, verdroogde te verbranden 

ontstaat er vuur, licht en warmte. 

Zo dromen wij ervan dat de komende veertigdagentijd 

een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. 

Dat we inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, 

in de veertigdaagse tocht naar Pasen. 
 

astend  zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan  naar Pasen  Soms 
kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen 

gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. 
Het kan je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te 
verdiepen. 
 

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 13 februari tot en met 1 
april, willen wij u via de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of 
inspirerende tekst aanreiken.  
  

Opgave bij de heer F. ten Berge, voorzitter Raad van Kerken Eibergen-Rekken. 
Het e-mailadres Freek ten Berge is:  raadvkerkeneibergenrekken@gmail.com 
 

Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres? Dan kunt u misschien 
vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en 
uitprinten. 
 

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het 
e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.  
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!   
 

Een hartelijke en inspirerende groet van  

ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters 
 
 

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 _________________________________ 
 
 

 

  _________________________________ 
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